
Dia da Liturgia Arciprestal 
A formação liturgica é para todos aqueles que de 

alguma forma colaboram e participam na liturgia 
das paróquias, com o objectivo de compreendendo 
melhor a liturgia também a vivermos melhor.

No dia 11 de fevereiro, às 09h30, no salão pa-
roquial de Esposende, temos o dia da liturgia com 
formação para todos os agentes de Pastoral: MEC’s 
(formação para a recondução), Leitores, Acólitos, 
Zeladoras(es), Confrarias...

Esta formação também é para os que, com mais 
de 20 anos, se inscreveram para celebrarem o Crisma 
no Sameiro este ano.

Direitos Paroquiais
Como em algumas Paróquias já se habituaram a 

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

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.

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)

Cruz Vermelha Portuguesa
A Unidade Móvel de Saúde e Apoio Social 

Para Todos da Delegação da Cruz Vermelha de 
Esposende/Extensão de Apúlia, em parceria com 
Esposende Solidário - projeto agire, realizam um 
rastreio gratuito de saúde nos seguintes dias: dia 15-
02-2017 em Criaz, junto à capela de S. Bento das 
9h30 às 11h30 e no dia 16 de fevereiro de 2017 em 
Paredes, no Largo do Armeiro das 9h30 às 11h30

Comissão de Festa do Bom Jesus de Fão
Informa que vai começar a fazer o peditório par 

a Festa do Bom Jesus durante o mês de Fevereiro.
 Esta mesma Comissão recorda que já tem divul-

gado em panfeletos na paróquia de Fão as próximas 
actividades de angariação de fundos.

5.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 58, 7-10;
Salmo –Sal 111, 4-5. 6-7. 8a e 9
2.ª Leit. – 1 Cor 2, 1-5
Evangelho – Mt 5, 13-16.
A Palavra de Deus convida-nos a reflectir sobre 

o compromisso cristão. Aqueles que foram interpe-
lados pelo desafio do “Reino” não podem remeter-
se a uma vida cómoda e instalada, nem refugiar-se 
numa religião ritual e feita de gestos vazios; mas 
têm de viver de tal forma comprometidos com a 
transformação do mundo que se tornem uma luz que 
brilha na noite do mundo e que aponta no sentido 
desse mundo de plenitude que Deus prometeu aos 
homens – o mundo do “Reino”.

A primeira leitura apresenta as condições ne-
cessárias para “ser luz”: é uma “luz” que ilumina o 
mundo, não quem cumpre ritos religiosos estéreis e 
vazios, mas quem se compromete verdadeiramente 
com a justiça, com a paz, com a partilha, com a 
fraternidade. A verdadeira religião não se funda-
menta numa relação “platónica” com Deus, mas num 
compromisso concreto que leva o homem a ser um 
sinal vivo do amor de Deus no meio dos seus irmãos.

A segunda leitura avisa que ser “luz” não é 
colocar a sua esperança de salvação em esquemas 
humanos de sabedoria, mas é identificar-se com 
Cristo e interiorizar a “loucura da cruz” que é dom 
da vida. Pode-se esperar uma revelação da salva-
ção no escândalo de um Deus que morre na cruz? 
Sim. É na fragilidade e na debilidade que Deus se 
manifesta: o exemplo de Paulo – um homem frágil 
e pouco brilhante – demonstra-o.

No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a 
não se instalarem na mediocridade, no comodismo, 
no “deixa andar”; e pede-lhes que sejam o sal que 
dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e 
a eternidade do projecto salvador de Deus; também 
os exorta a serem uma luz que aponta no sentido 
das realidades eternas, que vence a escuridão do 
sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao 
encontro de um “Reino” de liberdade e de esperança.

Continuamos no contexto do “sermão da mon-
tanha” (cf. Mt 5-7). Jesus está (na versão de Mateus) 
no cimo de um monte, a apresentar a nova Lei que 
deve reger a caminhada do novo Povo de Deus 
na história (já vimos, no passado domingo, que a 
indicação geográfica – no cimo de um monte – nos 
transporta à montanha do Sinai, onde Jahwéh Se 
revelou ao seu Povo e lhe deu a sua Lei; aqui Jesus 
é, portanto, apresentado como o Deus que, no cimo 
de um monte, dá ao seu Povo os “mandamentos” 
da nova aliança).

A verdade é que, na perspectiva de Jesus, a 
presença da “luz” de Deus para alumiar as nações 
dar-se-á, doravante, nos discípulos. Eles são a “nova 
Jerusalém”, ou o novo “Servo de Jahwéh” de onde 
a proposta libertadora de Deus irradia e a partir de 
onde ela transforma e ilumina a vida de todos os 
homens.

Sendo eu discípulo, serei luz na sociedade?
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Fé Contemplada com Maria
As casas de Maria

Periferias Humanas
«Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da 

Igreja. Porque sempre que olhamos para Maria, voltamos 
a acreditar na força revolu-
cionária da ternura e do afeto. 
N’Ela, vemos que a humildade 
e a ternura não são virtudes dos 
fracos, mas dos fortes, que não 
precisam de maltratar os outros 
para se sentir importantes.

Fixando-A, descobrimos 
que aquela que louvava a Deus 
porque ‘derrubou os poderosos 
de seus tronos’ e ‘aos ricos des-
pediu de mãos vazias’ (Lucas 1, 
52.53) é mesma que assegura 
o aconchego dum lar à nossa 
busca de justiça. [...] Maria 
sabe reconhecer os vestígios 
do Espírito de Deus tanto nos 
grandes acontecimentos como 
naqueles que parecem imper-
ceptíveis. É contemplativa do 
mistério de Deus no mundo, 
na história e na vida diária de 
cada um e de todos. É a mul-
her orante e trabalhadora em 

Nazaré, mas é também nossa Senhora da prontidão, a 
que sai «à pressa» (Lucas 1, 39) da sua povoação para ir 
ajudar os outros. Esta dinâmica de justiça e ternura, de 
contemplação e de caminho para os outros faz d’Ela um 
modelo eclesial para a evangelização. Pedimos-Lhe que 
nos ajude, com a sua oração materna, para que a Igreja 
se torne uma casa para muitos, uma mãe para todos os 
povos, e torne possível o nascimento dum mundo novo» 
(Francisco, Exortação Apostólica sobre o anúncio do evangelho 
no mundo atual — «A Alegria do Evangelho», 288).

«Vigiar, olhar atentamente, cuidar do outro, estar, são 
os gestos humanos mais fortes que podemos oferecer 
em tempos de fragilidade como são os nossos. Tempos 
de esquecimento, de pressas, de indiferença. Tempos de 
não sabermos sequer o nome do nosso vizinho. É neste 
contexto que a arte do estar, cultivada por Maria, se revela 
cada vez mais imprescindível e pedagógica. [...] Maria 
soube estar com os outros para acolher os seus problemas 
e preocupações. Soube ver e responder. [...] Maria, no alto 
do Calvário, soube estar com Jesus no momento supremo 
da dor. Cristo grita o Seu abandono e Maria experimenta 
a máxima desolação sem fugir à dor nem ao sofrimento. 
Esteve eloquentemente de pé sofrendo com quem sofria. 
Não residirá nesta coragem de estar com o sofrimento 
alheio a certeza de uma vida mais tranquila? Quanta 
gente há fechada na sua casa a saborear as lágrimas do 
desconforto, da falta de pão, da solidão, do desencontro 
familiar! Se ousássemos estar com quem sofre haveria 
menos desespero, suicídio, violência doméstica e lutas por 
questões insignificantes. Estar com o sofrimento alheio 
prepara o ambiente para que juntos ousemos acreditar na 
vida» (D. Jorge Ortiga, 8 de Dezembro de 2014).
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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
— Manuel Meira Alves
— Abílio Dias, esposa e genro
Quarta-feira 08 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
—  Salvador da Silva Barreiro e esposa. Rufino Barreiro, 

esposa e filha
18h15 – igreja Paroquial de Fão
— Maria Celina Pereira Portela, pais e família
— P.e José Ferreira e pais
— Rosa Morais da Silva
— Maria Otília Domingues Ferreira 
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (mc. confr.ª)
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Manuel Cruz Pontes
— Abílio Fernandes Catarino
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria G. dos Reis e Zacarias Fernandes do Monte
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto do Nascimento Bártolo 
—  Manuel de Azevedo Barros e esposa    
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (prima Marta)
— Maria Celina Pereira Portela
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Carlos Manuel Hipólito Silva e Pai
— José Martins Afonso Junior e Família
— Maria Alvim Maia
— José Maria Pereira da Silva, País e Sogros
— Joaquim Catarino de Faria
— Agostinho Fernandes Lima e País
— Adelino Moreira Marques Casais
— Manuel Cardoso Oliveira e Esposa
— Adelino Barros do Monte
— Manuel Gomes Carreirinha, Esposa e Filha
Quinta-feira    09 de fevereiro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Machado Gomes, esposa, filho e pais
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Henrique da Silva, esposa e filha
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Rui Manuel de Barros Zão e família
— Arminda Figueiredo de Sá e marido
— Maria da Silva Duarte e familia
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelaide Pires dos Santos, marido e familia (filha Elvira)
— António Pereira de Azevedo
— Arminda Gomes N. Morais, marido e filho (aniv.)
— Florindo Martins de Miranda
— Manuel José Alves
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Deolinda Ferreira da Silva (28)
— Alexandrina Alves de Faria (aniv.)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho

— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e avós
— Ana Sampaio de Boaventura, marido e filhos
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Porfírio Capitão Eiras Novo
Sexta-feira     10 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Gomes Silva Torres
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
— José Joaquim Lemos Afonso
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Maria de Marcos Fradique
— Franclim Gaifém Campos
— António da Silva Vieira e esposa
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Manuel Gomes Mendanha, esposa e filhos
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Sá Fernandes
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Abílio Fernandes Catarino
—  José Santos Silva
—  Lucinda Gomes Fernandes, mãe e irmão
—  Joaquim Faria Mariz,pais, sogros e irmã
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Ondina Tomé de Almeida e família
— Manuel Rodrigues Tomé e esposa
— Arminda Gomes de Ascenção e marido
— Isabel Rosa Martins , Marido, filhos e nora
— Maria doSacramento Gomes Queiroga
— Deolinda Hipólito Miranda, marido e filho
— Gabriel Gonçalves Lopes
— Manuel Martins Ferreira
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
Sábado 11 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.confr.ª)
— Manuel de Faria Cruz (30.º dia)
—  Arminda Gomes Narciso Morais (1.º aniv. º)
— Modesto do Nascimento Bártolo (1.º aniv. º)
— Maria da Eira Lopes (1.º aniv. º)
— Maria Pereira Catarino (1.º aniv. º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Pereira de Azevedo
— Florinda Alves Miranda

Segunda-feira 06 de Fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Acção de Graças a S. Brás
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Maria de Marcos Fradique
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— Silvina dos Santos Pereira
— Em honra do Senhor Bom Jesus
— Emília Ramos de Sousa, filho Rogério e Jorge Neto
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Maria Calista Ferreira
— Maria Gomes Correia e Marido
— Belmira Cardoso Gonçalves
— Joaquim Fontão Pereira
— José Maria Martins
— Isidro Faria da Cruz
— Manuel Fernandes Carvalho, Esposa e Família
— P.e Manuel Alberto Gonçalves da Silva (Comissão da Capela)
— P.e José Miguel Torres Pereira (Comissão da Capela)
— Jaime Gomes Ferreira Martins e pais
— Manuel Alberto da Silva Martins
— Narciso Figueiredo Carvalho e Família
— António Miranda Domingues e Família
— Manuel Fernandes Barros, Irmão, Pais e Tio João
— Ana Oliveira da Silva e Família
— Carolina Miana Correia e Marido
— António Hipólito Gonçalves Gomes
— Maria Júlia Dos Santos Hipólito e Pais
Terça-feira 07 de Fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Benedita de Jesus Ferreira, marido e pais
— Francisco Barbosa de Melo
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana Carvalho Mariz e marido
— Carolina Machado Gomes, marido, filhos, genros e netas
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— José Lima Gomes , esposa, filho e nora
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, sogros e irmãos
— Maria Joaquina da Silva, marido e sobrinhos
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— António Pimenta e familia
— Carolina Alves Nogueira e familia
— Manuel Carreira Martins e familia
— Manuel Faria Rosas, esposa e familia
— Manuel Gonçalves Pimenta (aniv.)
— Florindo Martins Miranda
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa e sogros (Lucília)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio da Silva e Família
— Américo Bento Queiroz
— Carlos Cruz Silva, Sogros, Cunhada e Sobrinha
— Emília Gonçalves da Silva Neto e Família
— Gracinda Antónia Barbosa, Mãe, Filha e Genro
— Juca Araújo Vieira, Filho, Sogra e Avós
— Manuel Ferreira Clemente, Esposa e Genro
— Manuel Pires Afonso, Pais, Sogros e Família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alice Afonso, Pais, Cunhado e Família
— Maria Alves Ferreira, Marido e Filho
— Santo António

— Maria Augusta Azevedo (aniv.), sobrinha Mª do Car-
mo, pais e filho Adelino

— José Alves da Lomba (1ºaniv.)
— Teresa Ferreira da Silva (aniv.)
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
— Adélia Leite Lopes Veloso (1.º Aniv.º)
— Adelina Fernandes Gonçalves Coelho (30.º dia)
— Maria Emilia de Matos Miranda (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Laurinda Nunes da Silva
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Mário Ferreira Morgado (Aniv.)
— Manuel Ramos dos Santos e família (pessoa amiga)
Domingo   12 de fevereiro

V Domingo do Tempo Comum
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pereira de Azevedo (filho José Marinho)
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Manuel Gomes Pimenta e família
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria da Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Vasco Afonso (30º dia)
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— José Martins Pereira, esposa e filhos (filho Adolfo)
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
— Manuel da Costa Neiva e família

Crisma e Peregrinação ao Sameiro
Conforme já anunciado, a celebração do Sacra-

mento 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 Arciprestal ao Sameiro, 
com a celebração na Cripta do Sameiro, às 16h00.

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

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


