
Uma centenária em Vila Chã
Emília de Sá Penteado
Na tarde do dia 1 de Fevereiro vamos celebrara 

os 100 anos de EMÍLIA DE SÁ PENTEADO.
Pelas 15h00, será ce-

lebrada uma Missa de 
Acção de Graças na Igre-
ja Paroquial de Vila Chã.

Porque se trata de um 
acontecimento único, re-
gistado até ao momento, 
em Vila Chã, a família da 
D. Emília convida todos 
os paroquianos não só 
para a Eucaristia, mas 
também para um Lanche/
Convívio que, findas as cerimónias, será servido no 
Salão do Centro Paroquial.

Ofertório para a Univ. Católica 
A formação teológica dada pela Universidade 

Católica Portguesa ocupa um lugar de destaque 
pelo que significa para a dinamização pastoral das 
comunidades cristãs. Não havendo qualquer tipo 
de apoio estatal para o desenvolvimento da sua 
atividade – diferentemente do que acontece em 
grande parte dos países europeus – o peso da sua 
sustentabilidade recai todo sobre as propinas dos 
alunos, o que sobrecarrega as famílias. 

Nesse sentido, fica determinado que as colectas 
das celebrações litúrgicas do primeiro domingo 
de fevereiro – dia 5 – se destinarão a apoiar finan-
ceiramente o funcionamento do Núcleo de Braga 
da Faculdade de Teologia.

Saibamos ser generosos!... Também aí se for-
mam os nossos Seminaristas, futuros Pastores.

Venda de “rifas” em  Fonte Boa
Os elementos do grupo de jovens Nova Era, 

de Fonte Boa, vão andar a vendar rifas com o 
objetivo de angariar fundos para a instalação 
de um sistema de detecção de incêndio para o 
CAFJEC (centro de apoio e formação de jovens 
em caminhada), sistema esse, obrigatório por lei.

Como tal o movimento pediu a todos os grupos 
ajuda na venda de rifas.

Rastreio de saúde em  FonteBoa
A Direção do Centro Social informa que no 

próximo dia 2 de fevereiro,  às 09h00, a Cruz Ver-
melha vai realizar, gratuitamente,   nas instalações 
do Centro Paroquial, rastreios de glicemia, tensão 
arterial e colesterol.

Porque prevenir é essencial,  estão convidados 
a comparecerem no Centro na próxima quinta-feira 
para o rastreio.

4.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sof 2, 3; 3, 12-13; 
Salmo – Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10;
2.ª Leit. – 1 Cor 1, 26-31;
Evangelho – Mt 5, 1-12a.
As leituras deste domingo propõem-nos uma reflexão 

sobre o “Reino” e a sua lógica. Mostram que o projecto 
de Deus – o projecto do “Reino” – roda em sentido con-
trário à lógica do mundo… 

Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o 
orgulho e a auto-suficiência dos ricos e dos poderosos 
e convida o Povo de Deus a converter-se à pobreza. 
Os “pobres” são aqueles que se entregam nas mãos de 
Deus com humildade e confiança, que acolhem com 
amor as suas propostas e que são justos e solidários 
com os irmãos.

Na segunda leitura, Paulo denuncia a atitude da-
queles que colocam a sua esperança e a sua segurança 
em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem 
atitudes de orgulho e de auto-suficiência; e convida os 
crentes a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira 
sabedoria que conduz à salvação e à vida plena.

O Evangelho apresenta a magna carta do “Reino”. 
Proclama “bem-aventurados” os pobres, os mansos, os 
que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade 
de Deus, porque já vivem na lógica do “Reino”.

Têm sentido ainda hoje essas Bem-aventuranças?... 
ou é uma mera utopia?

Jesus diz: “Felizes os pobres em espírito”; o mundo 
diz: “felizes os que têm dinheiro e sabem usá-lo para 
comprar influências, comodidade, poder, segurança e 
bem-estar”.  Quem é, realmente, feliz? 

Jesus diz: “Felizes os mansos”;  o mundo diz: “felizes 
os que respondem à violência com violência, pois só a 
linguagem da força é eficaz.”  Quem tem razão? 

Jesus diz: “Felizes os que choram”; o mundo diz: 
“felizes os que não têm motivos para chorar, porque a 
sua vida é sempre uma festa”. Onde está a verdadeira 
felicidade? 

Jesus diz: “Felizes os que desejam cumprir a vontade 
de Deus”;  o mundo diz: “felizes os que não dependem 
de preconceitos ultrapassados e não acreditam num deus 
que diz o que devem ou não devem fazer, porque assim 
são mais livres”. Onde está a verdadeira liberdade, que 
enche de felicidade o coração? 

Jesus diz: “Felizes os misericordiosos”;  o mundo 
diz: “felizes os que desempenham o seu papel sem se 
deixar comover pela miséria e pelo sofrimento dos outros. 
Assim serão eficazes neste mundo tão competitivo”. Qual 
é o verdadeiro fundamento de uma sociedade mais justa 
e mais fraterna? 

Jesus diz: “Felizes os sinceros de coração”; o mundo 
diz: “felizes os que sabem mentir e fingir, pois a verdade e 
a sinceridade destroem a carreira e o sucesso de muitos”. 
Onde está a verdade? 

Jesus diz: “Felizes os que promovem a paz”; o 
mundo diz: “felizes os que não têm medo de lutar contra 
os outros, pois só assim podem ser pessoas de sucesso”. 
O que é que torna o mundo melhor: a paz ou a guerra? 
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

A Paróquia
«A paróquia não é uma estrutura caduca; precisa-

mente porque possui uma 
grande plasticidade, pode 
assumir formas muito dif-
erentes que requerem a 
docilidade e a criatividade 
missionária do Pastor e da 
comunidade. Embora não 
seja certamente a única 
instituição evangelizadora, 
se for capaz de se reformar 
e adaptar constantemente, 
continuará a ser ‘a própria 
Igreja que vive no meio 
das casas dos seus filhos e 
das suas filhas’» (Francisco, 
Exortação Apostólica sobre 
o anúncio do evangelho no 
mundo atual — «A Alegria 

do Evangelho», 28).
«Para renovar a Arquidiocese é imprescindível ren-

ovar as paróquias e estas devem equacionar as opções 
fundamentais que as norteiam.

1. Respira-se um espírito de evangelização ou con-
tentamo-nos com a simples autopreservação que não 
incomoda ninguém a não ser nos múltiplos trabalhos que 
resultam ineficazes e sem grande incidência vital?

2. Apostamos numa dinâmica de extroversão, de quem 
sai ao encontro dos necessitados de Deus ou de bens 
materiais, ou percorremos 
os tradicionais caminhos de 
uma introversão que poderá 
enganar quem trabalha mas 
que permanece ao lado 
dos reais problemas das 
pessoas?

3. Já nos conscienciali-
zamos da universalidade da 
missão com atitudes de ver-
dadeira corresponsabilidade 
ou permanecemos inertes 
numa conversão que já não 
corresponde à expectativa 
dos cristãos que, por vezes, 
nos consolam?

[...] Gostaria de dizer 
a todos os cristãos: Maria 
convida-te para a missão 
e pede-te que apostes na 
formação para que te tornes 
um verdadeiro discípulo 
missionário no mundo e na tua comunidade» (D. Jorge 
Ortiga, 5 de Junho de 2016).
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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 Matriz de Apúlia
— Adelino Barros do Monte
— Albertino Lopes Fernandes do Monte e esposa
— Alice do Norte Eiras Hipólito
— Ana Gomes Maria Barros, marido e família
— António Jesus Queiroga e esposa
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Eduar Veiga da Benta e esposa
— João Dias Lopes e Lauro Barros
— Joaquim Catarino de Faria
— José Gomes Tomé e esposa
— Nelson Fernandes Ribeiro, irmão Geraldo e pais
Quinta-feira    02 de fevereiro
Apresentação de Jesus – Senhora das Candeias

Bênção das velas
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Deolinda Aurora de Jesus Carvalho, marido, filho e nora
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Manuel José Alves
— Maria da Silva Barreiro
— Maria da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Pereira de Sousa, Ana Pereira de Sousa e 

Maria G. de Oliveira
— Orlando Marques de Araújo
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino  Martins de Miranda (esposa)
— Adosinda Albina Sá Maciel Santos (Conf. do Rosário)
— António Pereira de Azevedo
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel José Alves 
— Florindo Martins Miranda (Confraria das almas)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, Pais e Sogros
— Alfredo Marques da Silva e Filha
— Amélia da Silva Couto, Pais e Irmãos
— Amélia MAria Meira Gonçalves Pires
— Ana Ramos Afonso , Marido e Família
— Armindo da Silva Branco Esposa e Filha
— Manuel Pires Afonso Pais, Sogros e Família
— Manuel Sampaio Boaventura e Irmãs
— Manuel Sampaio Monteiro, Mãe e Filha
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Ramos Fernandes e Família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
Sexta-feira     03 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Gomes Silva Torres
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Franclim Gaifém Campos
— José Manuel Brandão Soares
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda G. Narciso Morais 
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Martinho
— Joaquim Soares Pereira
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes e sogros

— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Palmira Morais Catarino marido e filho
— Ramiro da Cruz Torres ,esposa e filho 
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Rosa Alves Devesa
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Gracinda Fernandes Fradique Ribeiro, marido e filhos
— Francisco Hipólito Silva Gomes
— Maria Belmira Alves de Sousa
— Gabriel Gonçalves Lopes
— Manuel Martins Ferreira
— Delfina Fernandes Ribeiro e família
— Maria Leite Pereira da Silva e pais
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— José Lemos Catarino, esposa e Álvaro Catarino
— Manuel Gaifém Morgado
— Maria Margarida da Venda Lima
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Ferenandes Vasco
Sábado 04 de fevereiro
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel P.e Paulino e P.e Cândido
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Pereira de Azevedo
— Associados vivos e falecidos do Sagrado Coração de 

Jesus
— Florinda Alves Miranda
— Florindo Martins Miranda
— Manuel Pereira Barros Santos Portela 
— Maria Olinda Lopes Pereira, marido e filho 
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Joaquim Soares Pereira (30.º dia)
— José de Miranda Trindade (30.º dia)
— Juliete Campos Fonseca (30.º dia)
— Joaquim do Norte Miranda (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel de Almeida Boucinha (30.º Dia)
— Carolina Miana Correia (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Madalena da Conceição Melo (7.º Dia)
— António Andrade dos Reis (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Vasco Afonso (1)
— Arminda Barros, marido e genro (neto José Afonso)
— Luís Pereira dos Santos Portela, esposa e família
— Pais e sogros de Augusta Monte
— Deolinda Pinto (filho Nelson)
Domingo   05 de fevereiro

IV Domingo do Tempo Comum
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Joaquim José Alves - aniversário (filha Fátima)
— Manuel Miranda Felgueiras e pais (Olívia)

Intenções do Papa para fevereiro
Pela Evangelização – Por todos os que 
vivem em provação, sobretudo os pobres, os 
prófugos e os marginalizados, para que en-
contrem acolhimento e conforto nas nossas 
comunidades.

Segunda-feira 30 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão

Não há missa
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)

Não há missa
Terça-feira 31 de janeiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Alexandre dos Santos, pais e irmãos
— Rui Verlaine Oliveira Moreira
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquina Gonçalves Quintas, marido, filho e nora
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Manuel Gomes da Cruz e esposa
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Virgínia da Cruz Barros
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa) (17)
— José Rodrigues da Silva, esposa, filho, neto, nora e 

genros (Berto Silva)
— Florindo Martins Miranda
— Eduardo Maciel dos Santos e família (Otília Santos)
— Deolinda Ferreira de Faria
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— José Neto de Boaventura e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clamente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
Quarta-feira 01 de fevereiro
15h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ação de Graças nos 100 anos de Emília de Sá Pen-

teado 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Acção de Graças à Senhora da Saúde
— José Guerra Laranjeira
18h15 – igreja Paroquial de Fão
— João Carlos da Luz Ferreira
— José da Fonte Gaifém e de Maria do Rosário Afonso 

Carreira
— Juliete Campos Fonseca e Raúl da Costa Fonseca
— Maria de Marcos Fradique
— Raúl Maria Moledo Viana e pais 
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Joaquina Azevedo Cruz , marido e filho
— José Joaquim Cruz Vendeiro
— José Tomás Faria Azevedo ,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
— José Coutinho Torres e José Augusto Faria da Silva

08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria
— Em Louvor do Santíssimo Sacramento, Adélia Sá 

Pereira, sobrinho Laurentino e Manuel Ramos
— Rosa Ferreira Morgado (30.º Dia)
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ferreira Martins (filho Albino) 
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

Inscrições para o Crisma
e Peregrinação ao Sameiro

Conforme já 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.


