
Mordomo da Cruz de Vila Chã
Agradecendo o serviço prestado à comunidade ao 

londo do ano findo peor Manuel dos Santos Boaventura, 
anunciamos que para este ano de 2017 o Mordomo da 
Cruz é Mário da Silva Barbosa, a quem agradecemos 
a disponibilidade.

Palestra sobre Eneagrama em Fão
Na próxima sexta-feira, dia 12 de janeiro, às 21h00, 

no Centro Paroquial de Fão, teremos um encontro sobre 
“Eneagrama e autoconhecimento”. 

Aparece!... Vais gostar de conhecer!...

 

Inscrições para Semana Bíblica
Encontram-se abertas as inscrições (junto dos 

párocos ou nas sacritias de cada Paróquia) para a 
participação na XXVI Semana Bíblica de Barcelos, a 
decorrer entre os dias 23 e 27 de Janeiro, de segunda 
a sexta-feira, sempre às 21h00, no salão das Irmãs 
Franciscanas Missionárias de Maria, em Arcozelo, 
Barcelos.

 Este ano é subordinada ao tema “O Evangelho 
da Criação”.

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 deste fim de semana.

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.

Gratidão pelos mais pobres
Neste Natal que ainda estamos a viver, foram mais 

de trinta os “Cabazes de Natal” que distribuímos pelas 
famílias mais carenciadas que conhecemos na nossa 
Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul.

A todos quantos colaboraram para que tal fosse 
possível, em nome dos mais pobres, fica aqui a nossa 
gratidão. Que Deus lhes retribua na Trindade.

Domingo da Epifania
1.ª Leit. – Is 60, 1-6;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;
2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;
Evangelho – Mt 2, 1-12.
A liturgia deste Domingo leva-nos à manifestação de 

Jesus como “a luz” que atrai a si todos os povos da terra. 
Essa “luz” incarnou na nossa história, a fim de iluminar 
os caminhos dos homens com uma proposta de salvação/
libertação.

A primeira leitura, anuncia a chegada da luz salvadora 
de Jahwéh, que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade 
de Deus povos de todo o mundo.

No Evangelho, vemos a concretização dessa pro-
messa: ao encontro de Jesus vêm os “magos”, atentos 
aos sinais da chegada do messias, que o aceitam como 
“salvação de Deus” e o adoram. A salvação, rejeitada 
pelos habitantes de Jerusalém, torna-se agora uma oferta 
universal.

A segunda leitura apresenta o projecto salvador de 
Deus como uma realidade que vai atingir toda a humani-
dade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade 
de irmãos – a comunidade de Jesus.

Apesar do cântico dos anjos, o nascimento de Jesus era 
uma manifestação silenciosa, limitada a algumas pessoas 
de Israel. Mas este Menino não era somente para um povo, 
mas para todo o mundo. É o que celebramos neste dia: a 
manifestação de Deus aos povos pagãos que não tinham 
tido, como os judeus, nenhum anúncio prévio e que, agora, 
são os primeiros a adorar o menino, também em pequeno 
grupo, mas são os primeiros da fila da imensa procissão 
de todos os povos convidados a ir a Belém ver o Messias.

Por isso, Jerusalém atrairá todas as nações. Regressa-
do do exílio e com a missão de tudo reconstruir, Isaías fala 
de Jerusalém como uma cidade que atrai as nações para 
o Senhor: “levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque 
chegou a tua luz e a glória do Senhor brilha sobre ti…
as nações caminharão à tua luz”. Os filhos e filhas de 
Israel virão de longe, os reis, as nações, os países longín-
quos virão para cantar a grandeza do Senhor. Como esta 
profecia nos recorda o Pentecostes, quando pessoas de 
diversas nações escutaram e proclamaram as grandezas 
de Deus nas suas próprias línguas! Como esta profecia se 
resume na aclamação: “Virão adorar-Vos, Senhor, todos 
os povos da terra”! A nossa esperança está no rei-messias, 
enviado por Deus, e todos os povos o servirão, aos quais 
concederá paz, justiça e socorro aos fracos e aos pobres. 
Em Jesus realizam-se todas as promessas.

Fica na imaginação de todos a pequena caravana 
dos magos, guiados por uma estrela, de escribas peritos 
nas Escrituras, de Herodes que tem medo de perder o 
seu poder, a visita dos Magos a Belém, onde encontram 
Jesus. Mas a luz da estrela não foi suficiente para os 
Magos chegarem ao termo da sua busca. Foi necessária 
a luz da Escritura para chegar até ao Menino. A nossa 
vida tem de ser terra de acolhimento da Palavra de Deus. 
Não tenhamos medo de nos pôr a caminho ao encontro 
de Cristo, onde Ele nos espera.
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

Devoção mariana (piedade popular)
«As formas próprias da 

religiosidade popular são 
encarnadas, porque brotaram 
da encarnação da fé cristã 
numa cultura popular. Por 
isso mesmo, incluem uma 
relação pessoal, não com 
energias harmonizadoras, 
mas com Deus, Jesus Cris-
to, Maria, um Santo. Têm 
carne, têm rostos. [...] Na 
piedade popular, por ser fruto 
do Evangelho inculturado, 
subjaz uma força ativamente 

evangelizadora que não podemos subestimar: seria 
ignorar a obra do Espírito Santo. Ao contrário, somos 
chamados a encorajá-la e fortalecê-la para aprofundar 
o processo de inculturação, que é uma realidade nunca 
acabada. As expressões da piedade popular têm muito 
que nos ensinar e, para quem as sabe ler, são um lugar 
teológico a que devemos prestar atenção particularmente 
na hora de pensar a nova evangelização» (Francisco, Ex-
ortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho no mundo 
atual — «A Alegria do Evangelho», 90.126).

«Maria quer que os devotos caminhem ao encontro 
de Deus. Não estaremos, por incúria, inércia, apego ao 
passado ou a tradições, a cortar os seus caminhos não 
permitindo o verdadeiro 
encontro? Gosto de olhar 
para Maria como a dis-
cípula e como a apóstola. 
Percorreu caminhos de 
escuta da Palavra de Deus e 
do Filho que acolhia no seu 
coração e vivia; lançou-se 
na alegria de gastar a vida 
para que outros se encon-
trassem com o Filho. Mais 
do que nunca a Igreja deve 
percorrer os caminhos de 
Maria. [...] Como “Mãe 
da Igreja” ela conduzirá 
a verdadeira experiência 
do sobrenatural através de 
algo que envolva muito de 
místico e contemplativo» 
(D. Jorge Ortiga, 8 de Out-
ubro de 2004).
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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
19h00 – igreja paroquial de Gandra

Não há Missa – Retiro do Pároco
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Delfina Fernandes Ribeiro e família
— Delovina Fernandes Cruz e cunhado Ilidio
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Alves da Cunha e esposa
— Rosa Gonçalves da Costa
Quinta-feira    12 de janeiro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Moreira Ferreira e João Marcelino Lima 

Barros
— Sizínia Vilas Boas Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Não há Missa – Retiro do Pároco
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António da Costa Fitas, pais e sogros 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel de Jesus Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
Sexta-feira     13 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Franclim Gaifém Campos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria de Marcos Fradique 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes da Fonte e pais
— Arminda Gomes Narciso Morais 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Sá Fernandes
— Lucinda Fernandes Gomes  e irmão
— Ludovina Fradique Ribeiro ,marido e filhos
— Maria Olinda V.Gonçalves Ribeiro, pais e irmãos 
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Teodósio Gomes Gonçalves

19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— Leopoldina Boucinha Amorim e marido
— Maria Belmira Alves de Souda, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Ramos dos Santos e família (filho Hélder)
— Maria Gonçalves Pereira e família
— Mário Ferreira Morgado 
Sábado 14 de janeiro
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria da Silva Duarte e família
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Meira Alves
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Manuel Azevedo Barros (1.º aniv.º )
— Maria Pereira Catarino (1.º aniv.º )
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa) (11)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Pereira de Azevedo
— Deolinda Ferreira de Faria
— Domingo Alves dos Santos e família (Celeste)
— Florinda Alves Miranda
— Florindo Martins Miranda
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Manuel da Silva Campos
— Manuel Gomes de Azevedo, filhos e genros
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
— Carlos Artur Cangostas Ferreira (30.º Dia)
— José Martins Dias (30.º Dia)
— Delfino da Silva Couto (1.º aniv.)
— Maria José Graça de Oliveira (1.º Aniv.º)
— Avelino Graça de Oliveira (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Alberto da Silva Pereira (1.º Aniv.º)
— Joaquim Jorge Roriz de Oliveira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Carlos Alberto Morgado Felgueiras e família
— Deolinda Martins Ferreira e família 
— José Coutinho Torres e cunhado José Augusto Faria 

da Silva
Domingo   15 de janeiro de 2017
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino Martins de Miranda (esposa) (10)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António Pereira de Azevedo
— Domingo Alves dos Santos e família (Teresa)
— Florindo Martins Miranda
— Laurinda da Silva Lage (Joaquim Pena)
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas

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 09 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Felisbela Ferreira Braga
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Samuel António Vieira dos Santos
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Amélia da Silva Vilela e José Pires do Monte
— Maria de Marcos Fradique
— Maria José Graça de Oliveira
— Silvina dos Santos Pereira
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carolina Miana Correia e marido
— Gabriel Gonçalves Lopes
— Isidro Faria da Cruz
— José Gomes da Silva  e família
— José Gonçalves Malgueiro e família
— Maria Calista Ferreira
Terça-feira 10 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Artur Lopes Costa
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
— Maria Manuela Ferreira da Silva
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Félix de Miranda, marido e filho
— Filipe Manuel Martins da Silva e avós
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Padre José Miguel Torres Pereira
— Teresa Moreira Gomes, marido, irmão, filhos e nora
19h00 – igreja paroquial de Gemeses

Não há Missa – Retiro do Pároco
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Avreu Baltazar, pais e sogros
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e Avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Pires Lisboa, marido e filha
— Olívia Barbosa, marido e irmãos
— P.e Manuel Gonçalves Jorge
Quarta-feira 11 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Franclim Gaifém de Campos
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Frequentadores do Centro Convívio falecidos (m.c.

Fátima Nogueira)
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício  Pereira e filho
— Modesto do Nascimento Bártolo   

08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
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
11h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ação de Graças bodas de prata matrimoniais  de 

Rosália e Manuel
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
— Rosa Ferreira Martins, marido, família, Maria Rodri-

gues Martins, marido e família 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Inscrições para o Crisma
e Peregrinação ao Sameiro

Conforme já estava anunciado, a celebração do 
Sacramento da Confirmação ou Crisma, para os 
jovens que terminaram o 10.º ano da Catequese, 
terá lugar no dia 29 de Abril.

Tendo em conta que a nossa Diocese está a 
viver um Ano Mariano – A Fé Contemplada – 
está agora definido que a celebração do Crisma, 
este ano, será integrada numa Peregrinação Ar-
ciprestal ao Sameiro, com a celebração na Cripta 
do Sameiro, às 16h00.

Acolhendo esta graça, foi definido no Conse-
lho Arciprestal, que este ano pdoerão ainda cele-
brar o sacramento da Confirmação todos aqueles 
que, tendo mais de 20 anos de idade ainda o não 
celebraram e se disponham a fazer uma prepara-
ção mínima, a acontecer às sextas-feiras à noite, 
em Esposende, a partir de fevereiro.

Para o efeito, abrimos inscrições até ao dia 29 
de janeiro. Os interessados devem inscrever-se 
junto do pároco.

Em breve daremos mais informações sobre 
como nos organizarmos para a a Peregrinação 
Arciprestal ao Sameiro.


