
Limpeza da Igreja de Vila Chã
Agradecendo o contributo do grupo que ao longo de 

2016 desempenhou o “Ministério da Limpeza da Igreja”, 
constituído por:

Carminda Gonçalves Branco
Elisabete Barbosa Branco
Daniela Barbosa Branco
Susana Crúzio Marrucho
Paula da Silva Queirós
Almerinda Crúzio Marques
Carla Dias Branco
Joana Filipa Eiras Novo
Paula Lima de Carvalho
Sandrine Barbosa Gonçalves
Simone Boaventura Pires Queirós

podemos apresentar agora o novo grupo que vai desem-
penhar o mesmo “Ministério” ao longo de 2017:

Amélia Ferreira Ramos
Carminda Branco Ramos
Fernanda Neiva da Silva
Lúcia de Jesus Ferreira Lopes
Margarida Maria Coutinho Roças
Maria da Glória Pires Boaventura
Maria Doroteia Lopes Neto
Maria dos Anjos Silva Rocha
Maria Margarida Couto Neiva
Rosa Barbosa Brás

Janeiras da Ronda de Vila Chã
Para que “As Janeiras” não sejam esquecidas, a Ron-

da de Vila Chã vai “Cantar as Janeiras” aos sábados e 
domingos, a partir do dia 7 de janeiro.

Além de manterem a tradição, pretendem ainda anga-
riar fundos para a remodelação da sede que já adquiriram, 
confiando, para isso, na generosidade de todos.

Serviços em Gemeses em 2017
Pessoas que servirão a Paróquia Gemeses em 2017
Mordomos da Cruz:
 Vitor Manuel Veiga Macedo
 José Baltazar Lage de Matos
Juízes:
 Manuel Santos Silva
 Manuel Emílio Catarino dos Santos Fradique
Mordomos Menino:
 José Manuel Maciel Alves     
 Rui Miguel Costa Remelhe

Leilão do Menino em Fonte Boa
A Confraria do Santíssimo vai realizar o leilão do 

Menino Jesus no domingo dia 8 de Janeiro. 
O cortejo começa às 14h00 junto ao café “Tá-se 

bem” de onde sai em cortejo até ao Centro Social. Se-
gue-se o leilão dos bens oferecidos.

Confraria das Almas de Fonte Boa 2016/17
Juiz: Manuel Joaquim Gonçalves Costa
Tesoureiro: Lino da Silva Barbosa
Secretário: Joaquim José da Silva Araújo
Cruz: José Joaquim Morais Linhares
Círios: Amaro Manuel Sousa Santil e Daniel Martins 

Barros
Zeladora do Altar: Ana Maria Sousa Santil

Oitava do Natal – S.ta Maria Mãe de Deus
1.ª Leit. – Num 6, 22-27;
Salmo – Sal 66, 2-3. 5- 6 e 8;
2.ª Leit. – Gal 4, 4-7;
Evangelho – Lc 2, 16-21.
Neste dia, a liturgia coloca-nos diante de evocações 

diversas, ainda que todas importantes.
Celebra-se, em primeiro lugar, a solenidade da Mãe de 

Deus: somos convidados a olhar a figura de Maria, aquela 
que, com o seu sim ao projecto de Deus, nos ofereceu a 
figura de Jesus, o nosso libertador.

Celebra-se, em segundo lugar, o Dia Mundial da Paz: 
em 1968, o papa Paulo VI quis que, neste dia, os cristãos 
rezassem pela paz.

Celebra-se, finalmente, o primeiro dia do ano civil: é 
o início de uma caminhada percorrida de mãos dadas com 
esse Deus que nunca nos deixa, mas que em cada dia nos 
cumula da sua bênção e nos oferece a vida em plenitude.

As leituras de hoje exploram diversas coordenadas. 
Elas têm a ver com esta multiplicidade de evocações.

Na primeira leitura, sublinha-se a dimensão da pre-
sença contínua de Deus na nossa caminhada, como bênção 
que nos proporciona a vida em plenitude.

Na segunda leitura, a liturgia evoca outra vez o amor 
de Deus, que enviou o seu “Filho” ao nosso encontro, a 
fim de nos libertar da escravidão da Lei e nos tornar seus 
“filhos”. É nessa situação privilegiada de “filhos” livres 
e amados que podemos dirigir-nos a Deus e chamar-lhe 
“papá”.

O Evangelho mostra como a chegada do projeto li-
bertador de Deus (que veio ao nosso encontro em Jesus) 
provoca alegria e contentamento por parte daqueles que 
não têm outra possibilidade de acesso à salvação: os po-
bres e os débeis. Convida-nos, também, a louvar a Deus 
pelo seu cuidado e amor e a testemunhar a libertação de 
Deus aos homens.

Maria, a mulher que proporcionou o nosso encontro 
com Jesus, é o modelo do crente que é sensível ao projeto 
de Deus, que sabe ler os seus sinais na história, que aceita 
acolher a proposta de Deus no coração e que colabora 
com Deus na concretização do projeto divino de salvação 
para o mundo.

Também nós, como Igreja, saibamos acolher a mensa-
gem do Papa para este 50.º Dia Mundial da Paz, que nos 
aponta para as Bem-Aventuraças propostas por Jesus: “A 
construção da paz por meio da não-violência ativa é um 
elemento necessário e coerente com os esforços contínuos 
da Igreja para limitar o uso da força através das nor-
mas morais, mediante a sua participação nos trabalhos 
das instituições internacionais e graças à competente 
contribuição de muitos cristãos para a elaboração da 
legislação a todos os níveis. O próprio Jesus nos oferece 
um «manual» desta estratégia de construção da paz no 
chamado Sermão da Montanha. As oito Bem-aventu-
ranças (cf. Mateus 5, 3-10) traçam o perfil da pessoa que 
podemos definir feliz, boa e autêntica. Felizes os mansos 
– diz Jesus –, os misericordiosos, os pacificadores, os 
puros de coração, os que têm fome e sede de justiça”.
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

A Casa dos 30 anos (Lc 2,39-52)
A narrativa da perda e do en-

contro do menino Jesus no templo 
(Lc 2,41-52) faz parte dos chama-
dos “evangelhos da infância”. 
Presentes nos evangelhos de S. 
Mateus e de S. Lucas, estes relatos 
são escritos mais tarde, ainda que 
recolham tradições antigas. Como 
numa casa, em que a porta não é 
a primeira parte a ser construída, 
muito provavelmente foram a 
última parte a ser escrita. 

S. Lucas inicia a narrativa, 
afirmando que os pais de Jesus 
iam todos os anos a Jerusalém 
para a festa da Páscoa (Lc 2,41). 
Para Lucas, os pais de Jesus se-
guem a tradição, inclusive quando 
ele completa doze anos (Lc 2,42). 

Terminada a festa, eles começam a viagem de volta, 
sem notar que o menino não está na caravana. Depois de 
andarem um dia inteiro, percebem a sua falta e começam 
a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o 
encontram, voltam a Jerusalém (Lc 2,43-44). O menino é 
encontrado depois de três dias (Lc 2,46), como que numa 
prefiguração da sua própria Páscoa: depois de três dias 
ele ressuscita. Jesus está a conversar com os mestres do 
seu povo. De acordo com o texto, a primeira coisa que 
ele faz é escutar. Como toda criança, ele escuta e pergun-
ta. O texto faz questão de ressaltar que as respostas de 
Jesus chamam a atenção, deixam as pessoas extasiadas! 
S. Lucas consegue preservar no texto duas dimensões: 
um menino que não é nada comum (é o próprio filho de 
Deus) e que, ao mesmo tempo, cresce e aprende, como 
toda criança. E neste processo, também ensina. Como 
também nos ensinam as crianças de hoje.

Impossível não perceber, na narrativa, a aflição e o de-
sespero dos pais. Angústia, lágrimas e cansaço. E quando 
a criança é localizada, alívio e desabafo, expressos pelas 
palavras da mãe: «Filho, porque nos fizeste isto? Olha que 
teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura!» (Lc 2,48).

Não podemos deixar de ter presente essa dor! A nossa 
solidariedade tem que ser maior.  

A narrativa de S. Lucas termina reafirmando que o 
menino crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante 
de Deus e dos homens. Reafirma também que a mãe de 
Jesus guardava todos esses factos no seu coração (Lc 2,51-
52). É terceira vez que a frase aparece nos dois primeiros 
capítulos de S. Lucas (Lc 1,69 e Lc 2,19).

Guardar os factos no coração é mais do que ter boas 
lembranças. É manter viva a memória e a história, para 
que as coisas ruins não se repitam e para que os bons 
ensinamentos permaneçam. É atitude, é saudade activa. 
Que assim possamos também nós sentir e agir na nossa 
casa como Maria na Casa dos 30 anos de Jesus!...
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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 – 17h30
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
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Franclim Gaifém de Campos
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— Joaquina de Azevedo Cruz
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Manuel Fernandes da Fonte Junior 
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Gonçalves Linhares e marido
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto do Nascimento Bártolo   
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e José Alberto Durães
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pai
— Joaquim Catarino de Faria
— Joaquim da Costa Faria e esposa, e João Gomes Tomé 

e esposa
— José Maria Pereira Da Silva, pais e sogros
— Maria Alexandra Faria Ribeiro e S. José
Quinta-feira    05 de janeiro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Delfina Alves Barros, marido, filho, pais e sogros
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Maximino de Matos
— Palmira Ferreira Gomes e marido
— Virgínia Martins Figueiredo, Luís do Carmo e Adelina 

de Sá
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Moreira Ferreira e João Marcelino Lima 

Barros
— Maria da Silva Duarte e família
— Sizínia Vilas Boas Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Ribeiro da Costa Faria, esposa e filhos (filho 

Manuel)
— António Pereira de Azevedo
— Florinda Alves Miranda
— Laurinda da Silva Lage (Francisco Alves)
— Manuel Barroso Maciel
— Rita de Faria e marido (Esperança)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albino da Silva Balatazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Justina Teresa da Torre e família
— Manuel de Jesus Silva
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Lúcia Barbosa da Silva, marido e mãe
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo

Sexta-feira     06 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Joaquim da Silva Braga e esposa
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Franclim Gaifém Campos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— José Manuel Brandão Soares
— Maria de Marcos Fradique 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Brealinda Santa Marinha Valente 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Gonçalves Lourenço 
— Joaquim Martinho
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais 
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes e irmão
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— Marcos de Sá Escrivães
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Palmira Morais Catarino ,marido e filho
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— António Gonçalves Lemos, esposa e filhos
— Deolinda Gomes Carvalho e marido
— Leopoldina Boucinha Amorim e marido
— Manuel Eusébio da Silva e esposa, e Maria Belmira 

Alves de Sousa
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Alexandrina Silva da Torre, sogros e cunhados
— Maria dos Prazeres da Silva Almeida Marido e filho
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Américo Rodrigues da Silva
— António Ferreira Alves e esposa
Sábado 07 de janeiro
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa (1.º Aniv.)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alcinda Fernandes (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Gemeses

Devoção do Primeiro Sábado 30 minutos antes
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adelino Martins de Miranda (esposa) (9)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Pereira de Azevedo
— Florinda Alves Miranda (Confra. das Almas)
— Florindo Martins Miranda
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Rogério dos Santos Barroso (Confra. das Almas) 
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— _________________ (7.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almas do Purgatório
— Joaquim Fernandes Ferreira, esposa e filhos
— Joaquina Alves Nogueira e marido
— Maria de Lurdes Gonçalves Torres

Intenções do Papa para janeiro
Pela Evangelização – Por todos os cristãos, 
para que, fiéis ao ensinamento do Senhor, se 
empenhem com a oração e a caridade frater-
na no restabelecimento da plena comunhão 
eclesial, colaborando para responder aos de-
safios atuais da humanidade.

Segunda-feira 02 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosa Gomes Perreira de Barros Zão e família
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Fernandes de Faria, esposa e filho
— António Miranda Domingues e sogra
— Carminda Moreira da Silva
— Carolina Miana Correia e marido
— Isidro Faria da Cruz e tia
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Manuel Moreira de Carvalho, pais e sogros
— Maria Calista Ferreira
— Maria Torres de Carvalho e marido
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho
— Sérgio Miguel da Silva Ribeiro e avós
Terça-feira 03 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rogrigues Pereira e família
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Deolinda Aurora de Jesus Carvalho, marido, filho e nora
— Esmael Francisco Barros, esposa, filha e genro
— Joaquim Domingues Martins, esposa e filhos
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros e 

irmãos
— Maria da Silva Barreiro
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Ribeiro Alves, Adelino Eiras Passadiço e esposa, 

genro e seus pais
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Abílio Freire Lopes, esposa e família
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Almas do Purgatório
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel Lopes 

e Maria Laurentina Ferreira Maciel (mãe)
— António Pimenta e família
— David da Silva Gonçalves, esposa e filho
— Deolinda Ferreira de Faria
— Florindo Martins Miranda
— Manuel Carreira Martins e família
— Manuel de Matos Ferreira
— Maria do Carmo Ferreira Oliveira, marido e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Américo Bento Queirós
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Jerónimo da Silva Couto, esposa e filho
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e Avós
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves 
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria dos Anjos Baltazar Branco, marido e mãe
Quarta-feira 04 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— José da Silva Pinto, esposa e família

Domingo   08 de janeiro de 2017
Epifania do Senhor – “Dia de Reis”

08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Almas (m.c.Confraria das Almas)
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Missa dos Bombeiros Voluntários

No final, Romagem ao Cemitério
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
11h15 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria
— Álvaro Catarino Santa Marinha
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia

No final, Adoração do Santíssimo até às 19h00
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Concerto de Reis em Esposende
No próximo sábado, dia 7 de janeiro, pelas 18h00 

(antes da Missa Vespertina), teremos na Igreja Ma-
triz de Esposende o tradicional Concerto de Reis pelo 
Coro de Câmara da Igreja Matriz de Esposende.

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

tes e seus catequistas têm o direito de estarem informa-
dos 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)


