
LAUSPERENE em Fonte Boa
Realiza-se nos dias 28 e 29 deste mês o Lausperene 

Arquidiocesano na Paróquia de Fonte Boa.
O Lausperene terá início às 19h00, com a cele-

bração da Eucaristia e Exposição do Santíssimo, que 
ficará em adoração até às 22h00. Depois de uma breve 
adoração, encerramos durante a noite, retomando a 
Exposição às 09h00 e até às 19h00, altura em que 
celebraremos a Missa Solene de encerramento do 
Lausperene.

A  organização da Adoração durante o dia fica a 
cargo dos diversos organimos paroquiais, de acordo 
com as suas disponibilidades e a tradição na Paróquia 
de Fonte Boa.

Festas da Catequese
Porque as famílias das nossas crianças e ado-

lescentes e seus catequistas têm o direito de estarem 
informados a tempo para prepararem (também 
socialmente) as Festas da Catequese, fica aqui a 
informação das datas marcadas, faltando apenas 
acertar horários.    
18-19 de março – Festa do Perdão (3.º ano)
8 a 16 de abril – Festa da Vida (8.º ano)
29 de abril – Celebração do Crisma (11.º ano)
21 de maio – Peregrinação à Senhora da Guia 
3-4 de junho – Festa do Pai Nosso (2.º ano) 
10-11 de junho – Festa da Palavra (4.º ano)
15 de junho – Festa da Primeira Comunhão (3.º ano)
17-18 de junho – Festa da Fé (6.º ano) 
25 de junho – Profissão de Fé (8.º ano) 
1-2 de julho – Festa do Compromisso (10.º ano)

Direitos Paroquiais em falta
O ano está prestes a acabar e, em algumas Paró-

quias, mais de 50% das Famílias ainda não cumpriram 
a sua Missão cristã, pagando os Direitos Paroquiais, 
sentindo-se verdadeira comunidade. 

Conforme já foi anunciado, e de acordo com os 
costumes da cada Paróquia, até ao final do ano, ainda é 
ocasião para todas as Famílias cumpriram a sua Missão 
cristã, pagando os Direitos Paroquiais. 

Em Portugal, está consignado, a partilha em todas 
as ocasiões solicitadas, nas campanhas e anualmente 
a partilha de um dia de Rendimento da Família.

Exercendo o nosso direito/dever, podemos afir-
mar-nos como cristãos com direitos.

Contas do Coração de Jesus (Gemeses)
A Associação do Sagrado Coração de Jesus apre-

senta contas do ano 2016
Receita  ............................................... 995,00 €
Despesa  .............................................. 290,00 €
Saldo positivo  .................................... 705,00 €
O saldo foi entregue à Fábrica da Igreja.

Cantar das Janeiras (Fonte Boa)
O Rancho Folclórico de Fonte Boa irá iniciar o cantar 

das janeiras, no dia 1 janeiro 2017 a partir das 16h00, 
percorrendo todos as casas da freguesia, às sextas, sabados 
e domingos, este ano com o intuito de angariar fundos 
para o móvel de resguardo das lembranças do Rancho, 
e outro mobiliário para a entrado do Centro Paroquial.

Natal de Jesus
1.ª Leit. – Is 9, 1-6;
Salmo – Sal 95 (96), 1-2a.2b-3.11-12.13;
2.ª Leit. – Hebr 1, 1-6;
Evangelho – Lc 2, 1-20.
Se não há paz, alegria e felicidade para os homens 

de hoje é porque lhes falta a humildade dos pastores 
para reconhecerem o Salvador. Cheios de preconceitos 
põem a sua esperança no poder, no dinheiro, no prazer 
e na glória, como se essas coisas fossem o caminho 
da felicidade...

“A nossa esperança é ALGUÉM. A nossa esperan-
ça é Cristo... Ele fez-Se Carne. Cristo, inserindo-se, 
plenamente, na natureza humana, quis mudar o mundo 
para salvá-lo. E nós seremos seus discípulos na medida 
em que a nossa esperança se confundir com a Sua, que 
era a de transformar o mundo” (Mauriac).

Na Missa da Noite, a Igreja apresentou-nos o seu 
Cristo – o Verbo eterno, o dominador, porém, em 
carne, habitando entre nós, no meio do Seu povo. E 
nós contemplámos a sua glória e a Sua humilhação, 
ao mesmo tempo que, unidos aos anjos e a todos os 
homens, demos graças a Deus pela paz, que nos ofe-
receu em Cristo.

Agora a liturgia, inundada pela luz da nova aurora, 
que desponta para o mundo, descreve-nos os efeitos 
do Nascimento do Salvador para a humanidade de 
todos os tempos.

O Natal não é um acontecimento passado. Através 
da Igreja, o mistério do Natal conserva toda a sua 
actualidade. N’Ela, todos os homens são chamados a 
receber de Jesus a vida divina, “tornando-se filhos no 
Filho único”.

Somos convidados a contemplar o amor de Deus, 
manifestado na incarnação de Jesus… Ele é a “Pala-
vra” que Se fez pessoa e veio habitar no meio de nós, 
a fim de nos oferecer a vida em plenitude e nos elevar 
à dignidade de “filhos de Deus”.

Jesus é o Deus do amor e da relação, que continua 
a crescer no mundo, a apostar nos homens, a querer 
dialogar cles, e que não desiste de propor aos homens 
um caminho para chegar à felicidade plena.

Hoje, como ontem, a “Palavra” continua a con-
frontar-se com os sistemas geradores de morte e a 
procurar eliminar, na origem, tudo o que rouba a vida e 
a felicidade do homem. Sensíveis à “Palavra”, embar-
cados na mesma aventura de Jesus – a “Palavra” viva 
de Deus – como nos situamos diante de tudo aquilo 
que rouba a vida do homem? Podemos pactuar com 
a mentira, o oportunismo, a violência, a exploração 
dos pobres, a miséria, as limitações aos direitos e à 
dignidade do homem?

Jesus é para nós a “Palavra” suprema que dá sen-
tido à nossa vida, ou deixamos que outras “palavras” 
nos condicionem e nos induzam a procurar a felicidade 
em caminhos de egoísmo, de alienação, de comodismo, 
de pecado?
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

A Casa do Pão (Mt 2, 9-11)
Depois da Casa das Dúvidas 

e dos Sonhos, o sonho de Deus 
dissipa-se e vamos entrar na Casa 
do Pão, que também acaba com 
as dúvidas de José.

E qual é esta Casa do Pão? E 
quem é o Pão?

Vamos ler o evangelho de 
Mateus (Mt 2, 9-11) onde o 
evangelista nos apresenta os Reis 
Magos: “E, tendo eles ouvido o 
rei, partiram; e eis que a estrela, 
que tinham visto no oriente, ia 
adiante deles, até que, chegan-
do, se deteve sobre o lugar onde 
estava o menino. E, entrando na 
casa, acharam o menino com 
Maria sua mãe e, prostrando-se, 
o adoraram; e abrindo os seus 

tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.”
Onde foram entregues estes presentes? Qual o sig-

nificado desta entrega? Para que eram estes presentes? 
Muitas outras questões se poderiam colocar, seguindo 

mesmo o estilo jornalístico atual: o quê? quem? quando? 
onde? como? ...e... porquê?

O quê? As ofertas (do Pão).
Quem? Os outros (os Pastores, os Reis...) oferecem 

presentes (que vão ser transformados em pão).
Quando? Há mais de dois mil anos (hoje também).
Onde? Em Belém-Efratá. O casal necessitado 

(Maria e José em viagem) era de Nazaré. A oferta acon-
tece em Belém-Efratá (Belém significa precisamente 
Casa do Pão; e Efratá significa fecunda, para distin-
guir da Belém da Galileia, que não era tão fecunda).

Como? ... e Porquê? Com simplicidade e por Amor.
Aqui entendemos como Maria tem a Casa do Pão em 

Belém. Não só porque é o nascimento do filho de Maria 
que vai valorizar Belém-Efratá, mas porque Aquele que 
nasce em Belém se vai também apresentar como o Pão da 
Vida (Jo 6). Podemos, assim, compreender, um pouco a 
Casa do Pão porque Jesus nasce na Casa do Pão (Belém), 
mas também porque Maria, ao dar à luz em Belém, vai 
valorizar aquela cidade quase ignorada (cf. Rut 4, 11; 1 
Sam 16, 1-13; 17, 12; Mt 2, 4-6; Jo 7, 42).

Entrar na Casa do Pão de Maria deve ser para nós, 
hoje, viver o espírito de Belém-Efratá: sermos uns para 
os outros, em qualquer circunstâcia ou lugar, a Belém dos 
nossos dias, onde cada pessoa encontre em nós quem é 
capaz de, nas coisas mais insignificantes da vida, oferecer 
presentes que se transformam em pão (= o essencial para 
uma vida digna e feliz) e, deste modo, oferecermos, como 
Maria em Belém, Jesus ao nosso mundo.

Serão gestos de fraternidade (mais fortes que a soli-
dariedade humana) a praticar e a aceitar que farão com 
que cada um de nós esteja na Casa do Pão de Maria.
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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) .............................    Encerrado
Quinta (Esposende) .............................  19h30 – 20h00
Sábado (Esposende) ............................. 10h00 – 12h00

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
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Álvaro Félix de Miranda, esposa e Avelino dos Santos 

Catarino
— António Francisco Barros e família
— Branca da Silva Cachada, marido e Eduardo da Silva 

Cachada, esposa e filhos
— Glória dos Santos Loureiro, marido e mãe
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Loduvina da Silva Torres, marido, filha e Adolfo 

Miranda, esposa e filha
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
— Virgínia da Cruz Barros
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa

Início do Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Almas (m.c.Confraria)
— António Carlos Hipólito e Laurentina Arantes Carreira 
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria Eira Lopes  
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Belmira Costa Félix
— José Joaquim Cruz Vendeiro   
19h00 – igreja paroquial de Gandra

Não há Missa
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Ação de Graças (mc Ema Laura Ferreira M. da Costa)
— Angelina Martins Ribeiro, pais e sogros
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Emilia dos Santos Hipólito
— Felismina Gonçalves Lopes
— Joaquim Catarino de Faria
— José da Silva Martins
— Maria Faria Moreira Torres
— Maria Martins Ferreira, Marido, pais e família
— Mario Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Emília Rodrigues Ferreira e Marido
— Alda Amaral Passos e Marido
— Antonio Jesus Queiroga e Esposa
— Rodrigo Deveza e Esposa
Quinta-feira    29 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Diamantina da Silva Vieira, marido e nora Fernanda
— Maria Elisa Ferreira Duarte, seus pais, José Gonçalves 

Duarte, esposa e José Melo
— Maria Gomes de Brito, marido, Carolina Machado 

Gomes e marido
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Maximino de Matos
— Virgínia Martins Figueiredo
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Ester Augusta Gonçalves Eiras e marido
— Rui Manuel de Barros Zão e família 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Encerramento do Lausperene
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filho e pais
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família

— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Augusto Rafael, avós e tios
— Joaquim Pimenta da SIlva Pires
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Manuel Barbosa Roças
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria da Saúde Rocha e marido
— Maria Teresa Pinheiro e pais
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo, pais, sogro e família
— Rosa Lopes Neto e família
Sexta-feira     30 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Agostinho Reis
— Maria Simões, marido e familiares
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— António Eiras Meira Torres, esposa e sogros
— Carolina Ribeiro Pedrosa
— João Miranda de Jesus Ferreira
— José Alberto Ferreira Soares
— Maria de Marcos Fradique 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio  Fernandes da Fonte e família
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira 
— Evaristo Gonçalves Vasco ,irmão Manuel e esposa 
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Martinho
— Lucinda Fernandes Gomes e irmão
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Torres Maurício
— Mateus Sá Escrivães
— Ramiro   Venda Torres e pais  
— Teodósio  Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— António da Nova, esposa, nora Maria e netos António 

e Maria Olimpia
— António Sá Solino
— Guilhermina Pereira da Silva, marido e filhos
— Manuel Eusébio da Silva e Arminda Marques Almeida
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Martins Rodrigues, Esposa e Familia
— Maria Jesus da Silva do Vale e Marido
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Isaías Hipólito Esposa e filhos
19h00 – igreja paroquial de Gandra

Não há Missa
Sábado 31 de dezembro
16h30 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P. José Miguel Pereira, P. Paulino Novais e P. Cândido
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Márcio Filipe da Silva Fernandes (1.º Aniv.º)
17h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— António Alves dos Santos, esposa, filhos e genro 

(Otília Santos)
— António Pereira Azevedo
— Belmira da Costa Félix, marido, pais, sogros, cunha-

Segunda-feira 26 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Acção de graças a Santa Maria dos Anjos
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Eduardo Pereira Viana
— Rodrigo Freixo Novais
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Albina Barros Peixoto, marido, filhos e Dr. Albino 

Pedrosa Campos
— António Fernandes Gaifém, eposa e filhos
— Carlos Cardoso Salgado, pais, filhos, sogros e cunha-

dos
— Elvira de Jesus Ferreira, marido e filho
— Elvira Miranda Trindade
— Emília Rodrigues Lemos e P. Marinho Lemos
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria de Marcos Fradique
— Maria José Graça de Oliveira
— Silvina dos Santos Pereira
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Gomes Lagoela
— António Gonçalves da Cruz,Esposa e genro
— António Miranda Domingues e cunhados
— Carminda Moreira da Silva
— Carolina Miana Correia e Marido
— Clara Fontão, Marido e filhos
— Fernando Gonçalves Malgueiro
— Isidro Faria da Cruz e sogro
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel Gonçalves Seara
— Manuel Martins Ferreira
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Sérgio Miguel da Silva Ribeiro e avós
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Joaquim da Silva Vale e Sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel de Jesus Silva
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pais e avós
— Nuno Fernando Barbosa Branco e António Jorge 

Miranda Pires
Terça-feira 27 de dezembro
16h30 – igreja Matriz de Esposende

Não há Missa
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto

Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Não há Missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Não há Missa
Quarta-feira 28 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria Isabel Moreira Ferreira e sogros
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Franclim Gaifém de Campos
— Rosália Moledo Brandão, marido e filha

dos e sobrinhos (filha Gracinda)
— Florinda Martins de Miranda (Ass. Sag. Cor. de Jesus)
— Rosa Gomes de Morais e marido (sobrinha)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Teresa Martins Morgado, marido e filha (filha Maria 

da Luz)
18h00 – igreja matriz de Apúlia
— Ema Laura Ferreira Meneses da Costa (30.º dia)
18h00 – igreja matriz de Esposende
— Rosa Gomes Pereira do Vale
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Gandra
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Désio Tavares, Maria Rosália e Biláce da Silva
— Maria Rodrigues Martins, marido, filhos e genros
— Serafim Martins Alves e família
— Teresa Martins Ferreira
Domingo   01 de janeiro de 2017
Santa Maria Mãe de Deus – Dia Mundial da Paz
09h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António Pereira Azevedo
— Bernardina Alves Rosa, marido, pais, sogros, filhos, 

genros e netos (filho Manuel)
— Carolina Martins Alves de Faria e marido
— Domingos Gonçalves Ferreira, irmã e pais
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Manuel Ferreira Pimenta (neto António Sousa) 
— Maria Irene Martins de Sousa, pais, irmãs, cunhados 

e sobrinhos
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra da Sagrada Família, Rosa Ferreira Martins, 

marido e filha
— Em honra de Nossa Senhora da Graça
— Américo Fernandes Alves e restante família
— Ana Fernandes Vasco, Rosa Ferreira Martins e marido
— José Alves Peixoto e família
— Sílvia Maria Carvalho e avós 
— Adélio Oliveira e pais
— Ana Maria Vilão Pereira, marido e Álvaro Pereira 

Catarino
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Mário Ferreira Morgado
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rosa Gomes Perreira de Barros Zão
16h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão 

Não há Missa
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais


