
Promessas no Agr. 301 do CNE
A Vigília e Promessas de Agrupamento 301 do CNE 

– Esposende, este ano vão realizar-se em 25 e 26 de Fe-
vereiro, conforme plano de atividades.

A Vigília está marcada para o dia 25 às 20h30. O 
horário foi assim agendado por uma questão de dar 
continuidade à atividade “Celebrar BP” que inicia às 
09h00 do dia 25.

Apesar de sabermos que é um horário complicado, 
uma vez que a Eucaristia Vespertina termina pouco antes, 
gostaríamos de poder contar com a vossa presença...

As promessas serão, como habitualmente, na Euca-
ristia Dominical das 10h00. 

Este ano, para além das promessas dos escuteiros das 
4 secções, teremos a investidura de uma dirigente  (Inês 
Coutinho). Por esse modo teremos um representante 
do núcleo Cego do Maio para proceder à investidura da 
nossa nova chefe.

Festas do Bom Jesus de Fão
A Comissão de Festas do Senhor Bom Jesus de Fão, 

procurando angariar fundos para a concretização do seu 
programa, leva a efeito, no próximo dia 26 de Fevereiro, 
a partir das 12h00, o Domingo  das Papas de Sarrabulho 
e Filhoses, no Largo da Praça, em Fão.

Informa ainda que aceita encomendas até às 11h30 
do mesmo dia.

Rancho Foclórico de Fonte Boa
O Rancho Folclórico de Fonte Boa com o cantar dos 

Reis angariou o total de 2.494,52 € (dois mil, quatrocentos 
e noventa e quatro euros e cinquenta e dois cêntimos).

A todos quantos connosco colaboraram, aqui fica a 
nossa gratidão.

Rastreio de saúde em Gandra
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, vai realizar no dia 22 de Fevereiro das 09h30  às 
11h30 rastreio gratuito (medicação de tensão arterial, glice-
mia capilar e colesterol) junto à igreja paroquial de Gandra.

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

lescentes 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)

7.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Lev 19, 1-2. 17-18; 
Salmo – Sal 102, 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 3, 16-23;
Evangelho – Mt 5, 38-48.

A liturgia do sétimo Domingo do Tempo Comum 
convida-nos à santidade, à perfeição. Sugere que o “ca-
minho cristão” é um caminho nunca acabado, que exige 
de cada homem ou mulher, em cada dia, um compromis-
so sério e radical (feito de gestos concretos de amor e 
de partilha) com a dinâmica do “Reino”. Somos, assim, 
convidados a percorrer o nosso caminho de olhos postos 
nesse Deus santo que nos espera no final da viagem.

A primeira leitura que nos é proposta apresenta um ape-
lo veemente à santidade: viver na comunhão com o Deus 
santo, exige o ser santo. Na perspectiva do autor do nosso 
texto, a santidade passa também pelo amor ao próximo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Co-
rinto – e os cristãos de todos os tempos e lugares – a serem 
o lugar onde Deus reside e Se revela aos homens. Para 
que isso aconteça, eles devem renunciar definitivamente 
à “sabedoria do mundo” e devem optar pela “sabedoria 
de Deus” (que é dom da vida, amor gratuito e total).

No Evangelho, Jesus continua a propor aos discí-
pulos, de forma muito concreta, a sua Lei da santidade 
(no contexto do “sermão da montanha”). Hoje, Ele pede 
aos seus que aceitem inverter a lógica da violência e do 
ódio, pois esse “caminho” só gera egoísmo, sofrimento e 
morte; e pede-lhes, também, o amor que não marginaliza 
nem discrimina ninguém (nem mesmo os inimigos). É 
nesse caminho de santidade que se constrói o “Reino”.

Este conjunto de exemplos concretos aponta numa 
única direcção: os membros da comunidade de Jesus 
devem manifestar a todos um amor sem medida, que 
vai muito além daquilo que é humanamente exigido. 
Dessa forma, eles inauguram uma nova era de relações 
entre os homens.

Em qualquer caso, o amor ao próximo recomendado 
pela Lei tinha adquirido um sentido muito restrito: era o 
amor a esse próximo mais chegado que, quando muito, 
chegava a incluir todos os israelitas mas que não atingia, 
em nenhum caso, os não membros do Povo eleito. 

O pedido de Jesus apresenta, portanto, uma verdadeira 
novidade e exige uma autêntica revolução das menta-
lidades. Para Jesus, não chega amar aquele que está 
próximo, aquele a quem me sinto ligado por laços étnicos, 
sociais, familiares ou religiosos; mas o amor deve atingir 
todos, sem excepção, inclusive os inimigos. 

A expressão final (“sede perfeitos como o vosso Pai 
celeste é perfeito”) parafraseia o refrão da “lei da santi-
dade” que encontramos na1.ª leitura (“sede santos porque 
Eu, o vosso Deus, sou santo”) e resume, o ensinamento 
que Mateus pretende apresentar à sua comunidade com 
estes seis exemplos (os quatro do passado domingo e os 
dois de hoje): viver na dinâmica do “Reino” exige a su-
peração de uma perspectiva legalista e casuística, para 
viver em comunhão total com Deus, deixando que a vida 
de Deus, que enche o coração do crente, se manifeste 
na vida do dia-a-dia, inclusive nas relações fraternas.
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Fé Contemplada com Maria
1.ª Alegria: Anunciação

Na alegria da Anunciação, é dado início à Salvação...
... ‘Alegrai-vos’.  Só com este diálogo do Anjo com 

Maria começa realmente o Novo Testamento. Assim 
podemos dizer que a primeira 
palavra do Novo Testamento é 
‘alegrai-vos’, é ‘alegria’.”

... “A obediência do Filho 
reflete-se na obediência da Mãe 
e assim, mediante o encontro 
desses dois ‘sim’, Deus pode 
assumir uma feição de homem. 
Eis o motivo pelo qual a Anun-
ciação é também uma festa 
cristológica, porque celebra 
um mistério central de Cristo: 
a sua Encarnação.” (Bento XVI)

Como bem disse o Santo 
Padre, foi preciso dois “sim”, 
para que o Verbo se fizesse 
carne e habitasse entre nós. O 
da Virgem, que se esvaziou de 
si mesma para acolher o Rei da 
Glória no seu ventre, que se tor-
nou o primeiro sacrário vivo, e 
o de Jesus, que como diz Santa 
Teresinha, era perfeitamente 
feliz com as duas Pessoas 

adoráveis da Trindade, mas por obediência ao Pai, amor 
a nós, fez-se semelhante em tudo ao ser humano menos 
no pecado. Com a Virgem, glorifiquemos ao Senhor e 
alegremo-nos em Deus, Nosso Salvador, pois Ele fez, 
faz e fará sempre, maravilhas...

A primeira palavra de saudação do Anjo a Maria – em 
grego Kairè – é um convite à alegria messiânica, palavra 
cujo conteúdo podemos traduzir-lo assim: alegra-te so-
bremaneira, alegra-te com um gozo messiânico! É uma 
palavra que “vai abrindo o horizonte do mistério que se 
segue”: é chegada a plenitude dos tempos, e Deus, para 
reconciliar e elevar a humanidade caída, quer fazer-se 
Filho de Mulher. Aquela saudação anuncia a definitiva 
realização das promessas feitas a Israel, a promessa do 
Emanuel, Deus-conosco, que haveria de nascer de uma 
Virgem e a promessa do descendente da Mulher que 
consigo traria a vitória definitiva sobre a serpente antiga. 

Mas a alegria de Maria procede também – e sobretudo 
– da singular experiência de comunhão que Ela vive com 
quem é em si mesmo Comunhão de Amor. Pelo seu “sim” 
generoso, resposta livre ao amor inaudito que Deus man-
ifesta pelo homem, Ela abre-se à ação do Espírito Santo, 
que enviado pelo Pai se derramava no seu ser para que 
o Verbo encarnasse no seu seio virginal. Maria insere-se 
plenamente na alegria que Deus vive em si mesmo.

Ao olhar Maria, a generosidade da sua entrega a 
Deus e ao cumprimento do desígnio divino, compreen-
demos também quanta alegria e gozo permite o Espírito 
experimentar àqueles que abrindo-se ao Dom de Deus 
e respondendo com o dom generoso de si mesmos, se 
tornam participantes do “mistério de recíproca entrega 
e acolhimento próprio da Santíssima Trindade”. 
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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
18h15 – igreja Paroquial de Fão
— Franclim Gaifém Campos
— Rosária Moledo Brandão, marido e filho
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (mc. confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— Abílio Fernandes da Fonte e pais
— António Dias Fernandes Herdeiro ,pais e sogros
— António Gomes Vendeiro (aniv.),esposa e tia Ana
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Joaquim Campos Gomes Paturro e pais
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Laurentina Arantes Carreira e António Carlos Hipólito
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria Eira Lopes
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Gonçalves Linhares e familiares
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto do Nascimento Bártolo   
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Maria Lima Viana 
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— Maria dos Anjos Gomes dos Santos, marido e família
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— António Amaral
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pais
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Joaquim Catarino de Faria
— Jacinto Gomes Ferreira e esposa
— Padre Manuel Alberto
— Adelino Barros do Monte
— Maria Alvim Maia
— Claudio Gonçalves da Torre e esposa
— Mario Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
Quinta-feira    23 de fevereiro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António da Silva da Quinta e esposa
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Laurentina da Silva e António Félix
— Manuel da Silva Félix
— Maximino de Matos
— Virgínia da Cruz Barros
— Zulmira Lima dos Santos, marido, Emília Brandão 

Gomes e marido
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Acção de graças a S. João Baptista
— Armindo Ferreira Gomes
— Maria Teresa Gomes Vieira
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (Confraria do Rosário)
— António Pereira Azevedo
— Domingos Alves dos Santos (Tereza)
— Evangelina Sousa Bezerra e filhos (marido)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Joyce Jansen Lage
— Laurinda da Silva Lage (Confraria de Santo António)
— Maria Alice Carvalho Faria (marido)
— Maria de Jesus Dias Gomes, marido e filha (filha)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— Tereza Alves da Lage, marido e familia (filho José)

19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, Pais e Sogros
— Albino da Silva Baltazar, Pai e Cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, Pais e Sogros
— Alfredo Marques da Silva e Filho
— Almerinda Sá Ramos, Marido, Pais e Sogros
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Porfírio Capitão Eiras Novo, pais, sogros e família
Sexta-feira     24 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Gomes Silva Torres
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Noémia Martins da Silva e marido
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Maria de Marcos Fradique
— Franclim Gaifém Campos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Rosalina Ferreira Belo
— Secundino Martins do Monte
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda G. Narciso Morais
— Aurora Catarino Afonso Novo,pais e filho
— Brialinda Santa Marinha Valente
— Carolinda Moreira da Venda, marido e filho   
— Eugénia Silva Moreda 
— Joaquim Gonçalves Lourenço 
— Joaquim Martinho ,pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes ,mãe e irmão
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Marcos de Sá Escrivães ,pais e sogros
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
— Rosa da Costa Linhares
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – capela da Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Deolinda Hipólito Miranda, marido, filho e irmãos
— Joaquina Gonçalves Real
— Manuel Marques Casais, esposa e familia
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga e irmãos
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Rodrigo Devesa Gomes Ribeiro e esposa
— Rosa Alves Deveza
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Maria do Vale Morgado e marido

Segunda-feira 20 de Fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Acção de Graças a S. Bento
— Maria Adriana Queirós Portela
— Rosa Pilar Ribeiro
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus de Fão
— Carlos Morais da Benta
— Esperança Fernandes da Venda, pais, irmãos e avós
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos e Carolina Carvalho 

Caseiro Júnior
— Maria de Marcos Fradique
— Silvino dos Santos Pereira
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Emiliano Gomes do Eirado,Esposa e Pais
— Ana Oliveira da Silva e Família
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Alves Sá Lopes
Terça-feira 21 de Fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Alves da Cruz
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana de Miranda, marido, filho e genros
— Avelino Gomes Santos Catarino, Álvaro Félix de Mi-

randa e esposa
— Eduardo Fernandes da Costa, esposa, pais, irmãs, sogros 

e cunhados
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— José da Silva Cardoso, esposa, nora Adélia, Armanda e 

cunhado Joaquim
— Maria da Silva Duarte e família
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel Lopes 

e Maria Laurentina Ferreira Maciel (Cândida)
— António Miranda da Silva (1)
— António Pereira Azevedo (Confraria de Santo António)
— Brealinda Alves Miranda, irmão João Valentim Barroso 

Lopes e familia
— Florinda Alves Miranda (Confraria do Rosário)
— Florindo Martins Miranda
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ação de Graças
— Albino da Silva Boaventura, Pais e Genro
— Carlos Cruz Silva, Sogros, Cunhada e Sobrinhos
— Joaquim Boaventura Neto e Família
— Joaquim da Silva Vale e Sogros
— Jorge de Lemos Branco e pais
— Juca Araújo Vieira, Filho, Sogra e Avós
— Manuel da Costa Neiva
— Manuel Ferreira Clemente, Esposa, Genro e Família
— Manuel Marucho da Silva, Esposa e Filhas
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, Pais, Sogros e Família
— Maria Alice Afonso, Pais, Cunhado e Sobrinhos
Quarta-feira 22 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes de 

Miranda
— Maria dos Anjos Neiva da Silva

Sábado 25 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 Moreira Torres (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda e pai (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Miranda da Silva (2)
— António Pereira de Azevedo
— Carolina Martins Pereira (filha Maria)
— Deolinda Ferreira da Silva (30)
— Florinda Alves Miranda
— Florindo Martins Miranda
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Manuel Tomé Simões (30.º dia)
— Luiz Rodrigues de Oliveira (30.º dia)
— Manuel Ramiro Branco da Cruz (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes de 

Miranda
— Maria Dulcínea Enes da Silva (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Coutinho Torres e cunhado José Augusto Faria 

da Silva
Domingo   26 de fevereiro

VIII Domingo do Tempo Comum
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— António Pereira de Azevedo (filho José Marinho)
— Baltazar Branco de Matos
— Deolinda Rodrigues de Azevedo e marido (filha Alice)
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Manuel da Cruz Barros  (m.c. a Conf. Divino Esp. Santo 

de Paredes de Coura)
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende

Promessa dos Escuteiros
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Manuel Rodrigues de Azevedo
— Mário Ferreira Morgado 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santa Rita de Cássia
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Franclim Gaifém Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino Novais


