
“Domingo Doce” (Rio Tinto) 
Quinta-feira (dia 8), no adro da igreja e após a missa, 

realizar-se-á o habitual “Domingo Doce” organizado 
pela Comissão de Pais da EB1/JI de Rio Tinto. A receita 
servirá para adquirir material escolar, equipamento, visitas 
de estudo e muito mais. Contamos com colaboração de 
toda a comunidade!.

“Feirinha de Natal” (Fonte Boa) 
A Associação de Pais, em colaboração com a Escola 

EB1 e Jardim de Infância de Fonte Boa vai realizar a 
Feirinha de Natal, Domingo dia 11 de Dezembro du-
rante a manhã, na Avenida da Igreja, a qual se destina 
à angariação de fundos para a realização das diversas 
actividades e celebrações natalícias das crianças da nossa 
Escola.

A Associação de Pais agradece a participação e a co-
laboração de todos e lembra que podem fazer encomendas 
de sonhos com antecedência através do tlm  966 582 560.

Concerto de Natal  (Apúlia)  
No próximo dia 11 de Dezembro, em que se comemora 

o 5º. aniversário da Loja Social de Esposende, o Coro 
Sénior de Esposende, recentemente constituido, realiza 
um Concerto Comemorativo de Natal com a Ensemble 
Atlantic Coast Orchestra, pelas 17h00, na Igreja Matriz 
de Apúlia. 

Recolha de Sangue  (Vila Chã)  
A Associação Humanitária dos Dadores de Esposende, 

em conjunto com o Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação, vai levar a efeito mais uma recolha de 
sangue em Vila Chã, no domingo, dia 11 de Dezembro 
de 2016, das 9h00 às 12h30. 

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 dia 3 caso o tempo o 
permita, se não for possível ou não se acabar passa para 
dia 10.

Este ano o grupo também vai dinamizar uma recolha 
de sapatos de criança para se mandar através do mov-
imento JOEMCA (Jovens Em Caminhada) para uma 
comunidade jesuíta que está em Moçambique em missão. 
Esta recolha vai decorrer até dia 18 de Dezembro e os 
donativos podem ser entregues na junta de freguesia ou 
aos elementos do grupo.

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

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 11, 1-10; 
Salmo – Sal 71 (72), 2. 7-8. 12-13. 17;
2.ª Leit. – Rom 15, 4-9;
Evangelho – Mt 3, 1-12.
A Liturgia da Palavra deste domingo prepara os co-

rações para o grande Acontecimento do Natal. Isaías não 
desiste de cantar e de afirmar a sua fé na promessa (pri-
meira leitura): Deus faz tábua rasa de toda a espécie de 
mal; e faz renascer a vida. Um rei há-de vir, um messias, 
filho de David. Deus dar-lhe-á a sua justiça (salmo). Será 
o salvador de todos. Tudo isto “foi escrito para nossa 
instrução, a fim de que (…) tenhamos esperança” (se-
gunda leitura). Abramos os nossos corações, preparemos 
o caminho do Senhor (evangelho)!

“Praticai ações que se conformem ao arrependimen-
to que manifestais”

João Baptista, que juntamente com Isaías e Maria 
marcam este tempo de Advento, é uma figura incontorná-
vel. Mateus condensa a sua pregação: “Arrependei-vos, 
porque está perto o reino dos Céus”. Jesus Cristo vai 
assumi-la e dar-lhe plenitude. De João a Jesus, passa-se 
do batismo com “água” ao baptismo “no Espírito Santo 
e no fogo”. 

A opção em viver no deserto e a força da sua men-
sagem atraem as multidões. Ele transporta uma credibi-
lidade que o ultrapassa: não actua em proveito pessoal 
nem oferece um caminho de facilidade, antes sacode os 
ouvintes com uma linguagem quase a raiar o insulto. 
“Raça de víboras” – diz directamente a alguns. Por bem 
menos, outros foram expulsos e perseguidos! Por agora 
não é o caso, até porque são muitos os que se aproximam 
para receber o baptismo de conversão, nas águas do rio 
Jordão. Como é que este homem provocador e exigente 
propõe um caminho que atrai? Talvez por ser ele próprio 
o primeiro exemplo para os seus contemporâneos.

O caminho para Deus exige preparação. Uma prepa-
ração nutrida por uma autêntica conversão. Trata-se de 
uma profunda transformação do coração e da vida. Nada 
de superficialidade. João Baptista desafia à coerência entre 
a palavra e a acção, entre o desejo e a prática.

O Advento diz-nos que a vida pode renascer repleta 
de paz. O protagonista é Deus. A esperança tem de ser 
posta em Deus, não em nós. Por isso, o Advento convida a 
uma atitude que torne possível a obra salvadora de Deus. 
Antes de mais, deixar Deus agir em nós, como Maria. Em 
contemplação silenciosa e orante da nossa vida veremos 
(mais) claramente o que precisa de conversão para alcan-
çarmos a paz, primeiro dentro de nós, depois fora de nós, 
à nossa volta. “João Baptista continua a falar através 
dos séculos, a cada geração. (…). A «voz» do grande 
profeta pede que preparemos o caminho ao Sen hor que 
vem, nos desertos de hoje, desertos exteriores e interiores, 
seq uiosos da água viva que é Cristo. Guie-nos a Virgem 
Maria a uma verdadeira conversão do coração, para que 
possamos fazer as opções necessárias para sintonizar 
as nossas mentalidades com o Evangelho”. (Bento XVI, 
Angelus, 09 de Dezembro de 2007).
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

A Casa dos inícios (Lc 1,26-38)
O anúncio do anjo a Maria (Lc 

1,26-38) vem depois do anúncio 
do anjo a Zacarias (Lc1,5-25). 
Nos dois casos anuncia-se um 
nascimento. Vale a pena comparar 
os dois anúncios para perceber 
as semelhanças e as diferenças. 
Descrevendo a visita do anjo a 
Maria e a Isabel, Lucas evoca as 
visitas de Deus a várias mulheres 
estéreis do Antigo Testamento: 
Sara, mãe de Isac (Gn 18,9-15), 
Ana, mãe de Samuel (I Sam 1,9-
18), a mãe de Sansão (Jz 13,2-5). A 
todas elas o anjo tinha anunciado 
o nascimento de um filho com 
missão importante na realização 
do plano de Deus. E agora, ele faz 

o mesmo anúncio a Isabel, esposa de Zacarias, e a Maria. 
Maria não é estéril. Ela é virgem. No Antigo Testamento, 
o anjo de Deus, muitas vezes, é o próprio Deus.

A Palavra de Deus chega a Maria não por meio de um 
texto bíblico, mas através de uma experiência profunda 
de Deus, manifestada na visita do anjo. Foi graças à ru-
minação da Palavra de Deus da Bíblia que ela foi capaz 
de perceber a Palavra viva de Deus na visita do anjo.

Lucas não fala muito sobre Maria, mas aquilo que fala 
tem grande profundidade. Quando fala de Maria, ele pensa 
nas comunidades. Apresenta Maria como modelo para a 
vida das comunidades. É na maneira de ela relacionar-se 
com a Palavra de Deus que Lucas vê a maneira mais 
correta para a comunidade relacionar-se com a Palavra 
de Deus: acolhê-la, encarná-la, vivê-la, aprofundá-la, 
ruminá-la, fazê-la nascer e crescer, deixar-se moldar por 
ela, mesmo quando não a entendemos ou quando ela nos 
faz sofrer. Esta é a visão que está por trás dos textos dos 
capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, que falam de 
Maria, a mãe de Jesus.

Na descrição da visita do anjo Gabriel a Maria, são 
muitas as passagens do Antigo Testamento que são 
lembradas ou evocadas. O Antigo Testamento está a dar 
o seu fruto em Jesus, o filho de Maria. É como se a flor 
finalmente desabrochasse e mostrasse toda a sua beleza 
e perfume. Eis algumas das evocações e lembranças: 

a) “O Senhor está contigo”, como esteve com Moisés, 
Jeremias e tantos outros; b) “A virgem dará à luz”, con-
forme anunciou o profeta Isaías (Is 7,14). c) Jesus “ocu-
pará o trono de David”, como foi prometido pelo profeta 
Natan (2 Sam 7,12s); d) “O seu Reino não terá fim”, como 
foi prometido pelo profeta Daniel (Dn 7,14); e) Ele será 
fruto da ação criadora do Espírito, como foi prometido 
por Isaías (Is 11,1-3); f) Ele será chamado Filho de Deus, 
como foi prometido a David (2 Sam 7,14).
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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) ............................. Encerrado
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
— Nuno Fernando Barbosa Branco e avós
— Olívia Rossas Fernandes e família
Quarta-feira 07 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Virgínia Correia Fonseca, Glória da Fonseca Macha-

do, Álvaro Machado e Laura Fernandes Machado
16h45 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Ação de Graças
— Imaculada Conceição
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
— Franclim Gaifém de Campos
— Angelina Moreira Leandro
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— Joaquim Fernandes Apresentação Mariz 
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria de Fátima Pereira Belinho, pais e sogros
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho  
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— António dos Santos Ferreira, irmãos e pais
— Teresa Martins Alves Felfueiras e Ação de Graças à 

Imaculada Conceição
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento M.C. Alice Monte
— S. Felix M.C. Conceição Ferreira
— Adelino Moreira Marques Casais
— António Fernandes Barros
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pai
— Deolinda Ascenção Gomes e marido
— Felismina Gonçalves Lopes
— José Maria Pereira Silva, pais e sgros
— Manuel do Monte Gonçalves Real, esposa e genro
— Manuel Santos Fradique, esposa, filhos e neto Filipe
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro e mãe
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Fernandes Fradique, marido e filhos
— Virgínia Fernandes Santos Hipólito e família
20h00 – igreja Matriz Paroquial de Gemeses
— Procissão
Quinta-feira    08 de dezembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Imaculada Conceição
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Adelino Martins Miranda (30º dia)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido 
— António Pereira Azevedo
— Aurora Sousa Correia, marido e filho
— Brealinda Alves Miranda, irmão Valentim e família 
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Florinda Alves Miranda
— Manuel Barrosela Maciel
— Manuel Fernandes Pereira e primas (sobrinha Maria)
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Rosa de Jesus Brás, marido, filhos, nora e netos
— Rosa Fernandes Pereira do Vale  (Associação Sagrado 

Coração de Jesus)
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Imaculada Conceição 
10h00 – igreja da Misericórdia de Fão
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Imaculada Conceição

10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Imaculada Conceição
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Irmáos falecidos da Legão de Maria
— Luís Miguel Costa Sá Pereira  (Pais)
— Maria Júlia Almeida Lima 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém de Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
— Rodrigo Freixo Novais
— António Moreira Ferreira e João Marcelino Lima 

Barros
— Ana Nazaré de Barros Lima e família
Sexta-feira     09 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Almas
— Maria de Marcos Fradique
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Franclim Gaifém de Campos 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Eugénio da Silva Bernardino   
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Gomes Dourado
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros  
— Lucinda Fernandes Gomes e irmão
— Ludovina Fernandes Fradique ,marido e filhos
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— Marcos Sá Escrivães ,esposa , pais e sogros
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Olinda Vale Ribeiro ,pais e irmãos
— Ramiro da Cruz Torres ,esposa e filho 
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Carolina Maria Alves Queiroga e irmã Zulmira
— Gabriel Gonçalves Lopes
— José Martins Afonso Júnior
— Manuel Martins Ferreira
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Armando Rosa Martins, pais e família
— Deolinda Martins Ferreira e família 
Sábado 10 de dezembro
16h45– igreja paroquial de Rio Tinto
— P. José Miguel e P. Paulino
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Meira Alves (30.º dia)
— Manuel de Jesus Silva (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Azevedo (Irmão José Carlos)
— Adosinda Albina Sá Maciel dos Santos (Associação 

Sagrado Coração de Jesus)
— Associados vivos e falecidos do Sagrado Coração de 

Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas

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 05 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Lucinda Azevedo Ênes Patrão
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
— Cândida Fernandes Gaifém e marido
— Carlos Morais da Benta
— Casimiro Matis, José Fernandes Matis e família
— Maria Adelaide Ferreira Miranda, marido, noras e 

genro
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas do Pergatório
— António Miranda Domingues e Pais
— Carolina  Gonçalves Moreira e Família
— Carolina Miana Correia ,Marido e Família
— Isidro Faria da Cruz, Pais e Família
— Joaquim Fontão pereira
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel Martins Ferreira
Terça-feira 06 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— João Marcelino Lima Barros e António Moreira Fer-

reira
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana Gomes da Cruz, Loduvina Torres, marido e filha
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Barros da Cruz, pais, avós, tios e primos
— Joaquim Moreira Barros
— Joaquina Moreira Gomes, filha e sogro
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Manuel Loureiro Mendanha, pais e tia Rita
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Regina Gomes da Costa e filha Elisabete
— Maximino de Matos
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel e marido (afilhado Jorge)
— António Pereira Azevedo
— Deolinda Ferreira da Silva (20)
— Florindo Martins Miranda (30.º dia)
— Henrique Alves da Lage (filho Manuel)
— José Alves da Lomba (29)
— Manuel Carreira Martins e família
— Maria Emília Dias dos Santos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albino Sampaio da Silva e família
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filho e pais
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Beatriz Pinheiro Neto (Conf. das Almas)
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— David da Silva Sampaio
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— Irene e Emília e família
— José Alves Couto Júnior e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Gomes da Silva
— Manuel Meira Alves (conf. das almas)
— Manuel Pires Afonso, pais sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar, marido e mãe
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Adelino Ribeiro de Sá Condesso (30.º dia)
— Almas (m.c.Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P. José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas (Casa Marques)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Joaquim de Carvalho (30.º dia)
Domingo   11 de dezembro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do S.tº António
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas 
10h00 – igreja da Misericórdia de Fão
— 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 Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Manuel Gomes Martins e esposa 
— Manuel Rodrigues de Azevedo 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém de Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Bênção das Grávidas
No IV Domingo do Advento, dia 18 de Dezembro,  

como já é habitual, teremos a Bênção das Grávidas  
na Eucaristia das 12h00 da Igreja Matriz de Espo-
sende.

Tal como no ano passado, esta bênção estende-se 
a todas as paróquias da Unidade Pastoral, estando 
aberta a todas as grávidas que queiram aparecer, 
mesmo não pertencendo à Unidade Pastoral.

Agradecemos que as Mulheres Grávidas que 
contam receber esta bênção se inscrevam  até ao dia 
15 de dezembro, para podermos reservar os lugares e 
prepararmos a pequena recordação que costumamos 
oferecer.


