
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 Barce-
los, 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 Ronda de Vila Chã vai “Cantar as Janeiras” aos 
sábados e domingos, a partir deste fim de semana.

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

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

centes 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
Como em algumas Paróquias já se habituaram a 

pagar os Direitos Paroquiais a partir do dia 1 de janeiro, 
recorda-se ue está na altura de o começarem a fazer. 

Em algumas das outras Paróquias recordamos que   
mais de 70% das Famílias ainda não cumpriram a 
sua Missão cristã, pagando os Direitos Paroquiais, 
sentindo-se verdadeira comunidade. 

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.

Comissões de Festas
Agradecíamos que as Comissões de Festas que 

ainda não se apresentaram, o façam quanto antes, 
para podermos começar a programar a vida de cada 
Paróquia. Depois, não se venham lamentar dizendo 
que os Padres não querem fazer as festas.

2.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 49, 3. 5-6;
Salmo – Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 1-3;
Evangelho – Jo 1, 29-34.
A liturgia deste domingo coloca a questão da vocação; 

e convida-nos a situá-la no contexto do projecto de Deus 
para os homens e para o mundo. Deus tem um projecto de 
vida plena para oferecer aos homens; e elege pessoas para 
serem testemunhas desse projecto na história e no tempo.

A primeira leitura apresenta-nos uma personagem 
misteriosa – Servo de Jahwéh – a quem Deus elegeu 
desde o seio materno, para que fosse um sinal no mundo e 
levasse aos povos de toda a terra a Boa Nova do projecto 
libertador de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos um “chamado” 
(Paulo) a recordar aos cristãos da cidade grega de Corinto 
que todos eles são “chamados à santidade” – isto é, são 
chamados por Deus a viver realmente comprometidos 
com os valores do Reino.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, “o cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo”. Ele é o Deus que veio 
ao nosso encontro, investido de uma missão pelo Pai; e 
essa missão consiste em libertar os homens do “pecado” 
que oprime e não deixa ter acesso à vida plena. 

Ao darmos conta da proximidade de Deus, mais cedo 
ou mais tarde, sentiremos o seu chamamento: ser seus 
discípulos, converter-nos. É Ele que nos acompanha e nos 
dirige uma palavra de Amor. Seguir o Senhor, à primeira 
vista, parece ser um atrevimento da nossa parte, mas é 
essa a vontade de Deus. É Ele que nos chama para dar 
testemunho do Evangelho. É isto que muda a nossa vida, 
os nossos projectos pessoais, eclesiais e pastorais. Quem 
dá sempre o primeiro passo é Deus. Acolhamos Deus nas 
nossas vidas, cuidemos da nossa relação com Ele e assim 
teremos uma relação estável connosco próprios e com os 
nossos irmãos, uma relação justa, equilibrada, serena e 
pacífica. Neste aspecto, o evangelho é muito claro, porque 
vem dizer-nos que o Deus de Jesus, o nosso Pai, ama-nos 
muito e procura-nos. Isto narra-nos o texto deste domingo, 
quando diz que Jesus vem ao nosso encontro, aproxima-se 
sem ser anunciado, de uma forma natural, discreta, mas 
convicta e decidida. Todos já fizemos a experiência da 
proximidade de Deus na vida. Pensemos nesses encontros 
maravilhosos não para ficar no passado ou nas recorda-
ções, mas para dar frescura e entusiasmo a viver de novo 
a missão: ser luz das nações para a salvação chegue aos 
confins da terra, ser apóstolo de Jesus, dar testemunho 
de que Ele é o Filho de Deus. Não cair na tentação de 
formatar a nossa vida com as nossas estratégias, ideias 
e projectos, mas dar prioridade à graça, à vontade e ao 
Espírito de Deus em nós. 

Deus não se cansa de confiar em nós. Ajuda-nos a 
renovar a nossa vida. Ele aproxima-se de mim, mas tam-
bém dos outros. Não esqueçamos que todos somos filhos 
de Deus, graças ao seu chamamento. E se somos filhos 
de Deus, teremos de olhar uns para os outros, amá-los e 
respeitá-los como irmãos. 
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

Santuários e Peregrinações
Os santuários e as pere-

grinações assumem-se como 
lugares ou momentos de con-
vocação, de fomento da es-
piritualidade, de oração, de 
celebração alegre da fé. São 
também lugares ou momentos 
de conversão e de penitência. 
«’O caminhar juntos para 
os santuários e o participar 
em outras manifestações da 
piedade popular, levando tam-
bém os filhos ou convidando a 
outras pessoas, é em si mesmo 
um gesto evangelizador’. Não 

coarctemos nem pretendamos controlar esta força mis-
sionária!» (Francisco, Exortação Apostólica sobre o 
anúncio do evangelho no mundo atual — «A Alegria do 
Evangelho», 124).

«Peregrinar não se confunde com caminhar. Importa 
que a Igreja seja mestra e ensine, mas também que, ela 
própria, peregrine com as pessoas. É neste recíproco per-
egrinar que se joga a confiança e se abrem novas portas 
que, até então, pareciam fechadas. [...] A realidade da 
peregrinação não pode ser um simples parênteses que 
se esquece numa caminhada ocasional. Não pode ser, 
tão pouco, uma mera prática devocional, embora muito 
nobre e interessante, restrita a promessas e a pedidos. 
A pastoral da peregrinação deve proporcionar todas as 
condições para que nasça ou se consolide o encontro do 
homem com a verdade absoluta de Deus. Neste aspecto, 
os mosteiros, as basílicas e os santuários desempenham 
um papel de enorme responsabilidade. São o ponto seguro 
quando tudo é efémero. São a certeza quando tudo é escor-
regadio. São a hospitalidade 
quando os braços se fecham. 
Peregrinar a um santuário, 
após uma longa caminhada, 
é, por isso mesmo, um evento 
profundamente religioso.

Confirma a vontade séria 
de mudança, o desejo de re-
pensar a vida e a intenção de 
reordenar comportamentos 
éticos, morais e sociais da 
existência. Esta é a meta. O 
ponto de partida, por sua vez, 
faz-se com o Evangelho na 
mão, com o desprendimento 
de interesses pessoais para 
pensar, sentir, querer algo 
novo para a relação com 
Deus, com as pessoas e com a 
sociedade» (D. Jorge Ortiga, 
13 de Julho de 2015).
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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
— Maria Ermelinda da Costa Lata e Adelino Silva 
— Raimundo Rolo Pereira, pais e irmã
— Rosária Moledo Brandão, marido e filho 
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— Idosos falecidos utentes da sala de convívio do Centro 

Social
— Amândio Pereira Belinho e sogros
— António Dias Fernandes Herdeiro ,pais e sogros
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felizarda Gomes da Cruz e António Alves Pontes
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Cruz Pontes ,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto do Nascimento Bártolo   
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e família
— Cândida Gonçalves Pereira, marido e António Alves 

Peixoto (filha Dores)
— Maria Angelina Pereira da Lage e família
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Amélia Faria Martins, marido e filho
— Arminda Gomes Ascenção e marido
— Carlos Manuel Hipolito Silva e pai
— Carolina Carvalho Machado
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Serafim Torres do Vale e esposa
Quinta-feira    19 de janeiro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Alzira Gomes Alves, marido e genros
— Armindo Cardoso Martins, mãe e sogro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Deolinda Moreira Barreiro e Albino de Matos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria Martins Capitão e marido
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa) (13)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António Pereira de Azevedo
— Florindo Martins Miranda
— Laura do Vale Valente e irmã
— Laurinda da Silva Lage (Pessoa amiga)
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo marques da Silva e filho
— Américo Fernandes, esposa, filho e sogros
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Beatriz Pinheiro Neto, marido, filhos e nora
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Manuel da Silva e Sá

— Manuel de Jesus Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Porfírio Capitão Eiras Novo
Sexta-feira     20 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Olívia da Costa Terra e filhos
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Franclim Gaifém Campos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
— Maria dos Anjos Morgado e marido, Joaquim da 

Venda 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Manuel Martins Belinho e Adelaide  Fernandes Aze-

vedo
— Arminda Gomes Narciso Morais 
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Faria Mariz, pais, sogros e irmã
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Martinho ,pais e irmãos
— Lucinda Fernandes Gomes e irmão
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino e tia Laurinda
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Martins Ferreira Oliveira, esposa e família
Sábado 21 de janeiro
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
—  Maria Moreira Barros (1.º aniv.º)
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)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa) (14)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Pereira de Azevedo
— Florinda Alves Miranda 
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria Filomena Penetra Gonçalves (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Barros do Monte (30.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte e família

Segunda-feira 16 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Lázaro Barros Lima Novo, esposa e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Em honra ao Senhor Bom Jesus
— Albina Barros Peixoto, marido, filhos e Dr. Albino 

Pedrosa Campos
— Emídio Ramos Saraiva e esposa
— Francisco Gomes de Amorim
— Júlia Alves Lopes, marido, filhos e Almas do Purga-

tório
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carolina Miana Correia e Marido
— Emília Lopes Miranda,Marido e Genro
— Isidro Faria da Cruz
— Joaquim Fontão Pereira
— Maria Calista Ferreira
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
Terça-feira 17 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana Gomes da Silva e Manuel Carvalho Torres
— António Brito Gomes e João Miranda Faria
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Elvira Gonçalves Pimenta
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Moreira Barros
— José da Silva Cardoso, esposa, nora e Armanda Gomes 

da Cruz
— Maria da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa) (12)
— Deolinda Ferreira de Faria
— Florindo Martins Miranda
— Henrique Alves da Lage (filha Isabel)
— José Gonçalves Neiva
— Manuel José Alves
— Maria Alice Carvalho (marido)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Barbosa Baltazar, filho e genro
— António da Silva Couto, esposa, filhos e genro
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David da Silva Sampaio
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Boaventura Neto e esposa
— Manuel Meira Alves
— Manuel pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Torres Barbosa e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
Quarta-feira 18 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Angelina da Costa Terra e marido
— Álvaro de Barros Ferreira
— Luísa Vilarinho, pais e irmãos
18h15 – igreja Paroquial de Fão

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Em honra da Sagrada Família e aniversário de Maria 

Patrocínio Alves de Matos
— Manuel Dias Miranda, esposa e tia Rosália
— Pia Amiet e Martin Amiet
Domingo   22 de janeiro de 2017
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas (mc Confraria)
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Manuel da Costa Neiva e família
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião
11h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas casa Marques
— Manuel Gaifém Morgado, comadres e compadres
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai 
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.


