
Fonte Boa – Obras na Igreja
Como todos sabemos, a nossa Igreja Paroquial, bem 

como outros edifícios da Paróquia, estão a precisar de 
algumas reparações, nomeadamente a pintura.

Os orçamentos que temos são os seguintes:
Pintura, interior e exterior, da igreja e das capelas late-
rais  .............................................................. 27.240,81 €
Pintura exterior da Casa Pastoral  ................. 3.340,68 €
Pintura exterior da capela Srª da Graça  ........ 3.672,78 €
Pintura exterior da capela de S.to António  .... 2.933,55 €
Total  ........................................................... 37.187,82 €

Estas obras serão feitas na medida da colaboração 
que todos derem. Por isso, pedimos e agradecemos a 
vossa generosidade.

Fonte Boa – reunião de Pais
A coordenação da catequese informa que no próximo 

fim de semana, dias 4 e 5 de março, haverá reunião para 
todos os pais/responsáveis para esclarecimentos gerais. 
Esta realiza se nos horários de catequese nas respetivas 
salas.

Esposende – Semana Santa
Todas as crianças e adolescentes da paróquia estão 

convidados para solenizar as cerimónias da Semana 
Santa em Esposende. Para isso terão ensaios, orien-
tados pelo Prof. Ribeiro ao sábado com duas possi-
bilidades de horário às 10h30 ou às 16h00.

Confissões Quaresmais

8.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 49, 14-15;
Salmo – Sal 61, 2-3. 6-7. 8-9ab;
2.ª Leit. – 1 Cor 4, 1-5;
Evangelho – Mt 6, 24-34.
A liturgia deste 8.º Domingo do Tempo Comum 

propõe-nos uma reflexão sobre as nossas prioridades. 
Recomenda que dirijamos o nosso olhar para o que é 
verdadeiramente importante e que libertemos o nosso 
coração da tirania dos bens materiais. De resto, o cristão 
não vive obcecado com os bens mais primários, pois tem 
absoluta confiança nesse Deus que cuida dos seus filhos 
com a solicitude de um pai e o amor gratuito e incondi-
cional de uma mãe.

A primeira leitura sublinha a solicitude e o amor de 
Deus, desta vez recorrendo à imagem da maternidade: a 
mãe ama o filho, com um amor instintivo, avassalador, 
eterno, gratuito, incondicional; e o amor de Deus mantém 
as características do amor da mãe pelo filho, mas em 
grau infinito. Por isso, temos a certeza de que Ele nunca 
abandonará os homens e manterá para sempre a aliança 
que fez com o seu Povo.

Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de 
Corinto a fixarem o seu olhar no essencial (a proposta de 
salvação/libertação que, em Jesus, Deus fez aos homens) 
e não no acessório (os veículos da mensagem).

O Evangelho convida-nos a buscar o essencial (o 
“Reino”) por entre a enorme bateria de coisas secundárias 
que, dia a dia, ocupam o nosso interesse. Garante-nos, 
igualmente, que escolher o essencial não é negligenciar 
o resto: o nosso Deus é um pai cheio de solicitude pelos 
seus filhos, que provê com amor às suas necessidades.

Para entrarmos no espírito do Evangelho deste Domin-
go, seria bom retroceder à primeira Bem-aventurança do 
sermão da montanha: Felizes os pobres em espírito. Se o 
Reino de Deus está próximo, e se já está misteriosamente 
presente em Jesus, a exigência fundamental é aquela de 
optar por Deus. Proclamando as atitudes básicas do dis-
cípulo para assimilar as novas características do Reino, 
Jesus define a atitude do cristão perante o dinheiro/ as 
riquezas e a subsistência material que nele se fundamenta.

O texto abre com uma tese de partida: Não podeis 
servir a dois senhores…Vós não podeis servir a Deus e 
ao dinheiro…dois senhores incompatíveis de se servir 
porque totalitários e quando um se apodera do coração 
do ser humano destrona qualquer divindade.

Mas Jesus insiste na opção a seguir: servir ao Senhor, 
abandonando-se à providência amorosa do Pai. Inicial-
mente Jesus dirige-se a todos: “Ninguém…”; em seguida 
parece voltar-se para os seus “Vós não podeis servir a 
Deus e ao dinheiro”.

Servir o “senhor dinheiro” equivale a deixar-se pren-
der pela dependência e a ser possuído pelo mesmo. Não 
podemos servir a dois senhores: acabaríamos sempre por 
desprezar um deles. O desapego dos bens deste mundo é 
uma das atitudes mais difíceis de se assimilar. Afeiçoa-
mo-nos demasiado aos tesouros da terra, idolatramos 
demasiado as coisas materiais e não nos preocupamos 
tanto com a herança recebida e reservada no Céu. 
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Fé Contemplada com Maria
2.ª Alegria: Visitação

No Evangelho de São Lucas (Lc 1, 39-56), está o relato 
da ida de Maria às pressas para a casa de sua prima, logo 
após receber a notícia do anjo de que ela mesma seria 

a mãe do Salvador e de que 
sua prima Isabel, considerada 
estéril e idosa, havia concebido 
um filho. 

Esta passagem traz-nos 
uma das mais belas orações 
que a Igreja nos ensina a rezar, 
o Magnificat, o canto de alegria 
de Nossa Senhora.

Fico maravilhado ao con-
templar esta cena: Maria deve 
ter chegado ainda ofegante a 
casa de Isabel, pois ela foi à 
pressa a uma região montanho-
sa, difícil caminhada, cheia de 
pensamentos, ainda meditando 
sobre tudo o que o anjo lhe 
tinha dito. Com certeza que 
ainda não imaginava as coisas 
que  lhe iriam acontecer. Saúda 
sua prima e recebe de volta uma 
saudação tão forte: ”a mãe do 

meu Senhor”, e a sua simples presença traz alegria à 
criança ainda no ventre. É como se Isabel confirmasse 
naquele momento tudo o que o anjo lhe havia dito. Então 
Maria dá-se conta de que o Senhor realizou maravilhas, 
que o tempo da Graça havia chegado: era do Kairós! 
(alegria, graça).

Imagino, então, as duas primas sentadas para conver-
sar, para partilhar a alegria de entender que tudo o que 
estava escrito estava de facto a acontecer, sendo elas as 
protagonistas. Será que as pessoas iriam acreditar? Como 
será que Isabel seria vista, sendo ela idosa e grávida? E 
Maria? Jovem e virgem, prometida em casamento. O que 
seria então dos seus filhos? O precursor e o Messias? Mas 
mesmo diante de tantas questões era impossível para elas 
não experimentar a alegria do Senhor. Foi esta alegria 
que deu força, coragem e confiança às duas primas para 
viverem a maternidade de modo tão intenso e desafiador!

Deixemo-nos invadir pela alegria deste encontro, e 
meditemos sobre a nossa alegria: ela vem de Deus, é 
perene e fortalece-nos mesmo diante das adversidades 
ou é a alegria que o mundo nos oferece, passageira e fu-
gaz? Sabemos viver a nossa vida imbuídos da verdadeira 
alegria que vem de Deus?

Detenhamo-nos a meditar sobre o mistério da Vis-
itação da Virgem a Santa Isabel. Maria, o primeiro 
Sacrário, trazendo no seio Jesus recém-concebido, vai 
visitar a prima Isabel. De certo modo, podemos dizer 
que a sua viagem foi a primeira “procissão eucarística” 
da História. Uma Procissão que transporta, transmite e 
desperta a alegria.
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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 

funciona com o seguinte horário:
Terça (Esposende) .............................  Encerrado
Quinta (Esposende) .............................  19h30 – 20h00
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

Intenções do Papa para março
Pela Evangelização – Pelos cristãos perse-
guidos, para que experimentem o apoio de 
toda a Igreja na oração e através da ajuda 
material.



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
— Almerinda Martins Sá Pereira, marido e genro Manuel 

Matos
— António Ferreira Andrade   
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adelino Barros do Monte
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pai
— Joaquim Catarino de Faria
— Joaquim Gonçalves Marcos e esposa
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Gonçalves Coelho
— Maria Alvim Maia
— Maria Dias Fernandes, marido e filho
— Maria Moreira Fernandes Eiras, marido e filha
— Rui Francisco Correia Gaifem, avós e tios
— Virginia Fernandes dos Santos Hipólito e família
Quinta-feira    02 de março
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António da Ponte e Silva e Arminda Mendonça Machado
— António Francisco Barros e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— David Rodrigues da Cunha Azevedo, esposa e filhas
— Maria da Silva Barreiro, irmãos e cunhado
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina Sá Maciel dos Santos (Conf. S.toAntónio)
— António Pereira Azevedo
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
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 março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Maria do Rosário Lima Nunes Novo e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Franquelim Gaifém Campos
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Modesto Nascimento Bártolo (Conf.ª Esp. Santo de Coura)
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda G. Narciso Morais
— Joaquim Manuel Pereira Fernandes
— Joaquim Martinho
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz ,marido e filho
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes e sogros
— Marcos Sá Escrivães pais e irmãos
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Faria Cruz 

— Manuel Vasco Azevedo, Lucas Azevedo e Rosa Go-
mes Vasco  

— Palmira Morais Cataino ,marido e filho
— Rosa Ramos Vasco (confr.ª Espírito Santo de Coura)
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Emílio dos Santos Lopes
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Alexandra Faria Ribeiro e S. José
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Álvaro Pereira Catarino e família
— António Ferreira da Costa
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
Sábado 04 de março
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Amélia Rodrigues da Fonte (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc.confr.ª)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Miranda da Silva (4)
— António Pereira Azevedo
— Arminda Martins Alves Ferreira
— Fátima Martins do Paço, pai e familia (mãe)
— Manuel Luís Esteves e familia (pessoa amiga)
— Maria Alice Faria de Sousa
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria Alice da Silva (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei  (7.º dia)
— Maria Moreira Fernandes Cruz  (7.º dia)
— Julita Fernandes Gaifém  (30.º dia)
— Manuel Alberto Leite Amorim  (30.º dia)
— Manuel Brandão de Faria  (30.º dia)
— Maria Moreira Fernandes Eiras (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Campos Serra Braga e marido
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Figueiredo de Sá e família
Domingo   05 de março

I Domingo da Quaresma
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Irmãos da Confraria das Almas
— Florinda Alves Miranda
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Manuel Macedo Bazulo e Maria Rosa Escrivães 

Rodrigues
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos

Segunda-feira 27 de Fevereiro
09h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Daniel Gonçalves Lacerda e esposa
— Eduardo Pereira Viana, pais e irmão
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, irmãos, cunhados 

e sogra
— Rosalina Fernandes Barbosa
Terça-feira 28 de Fevereiro
09h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— José Fernandes
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
Quarta-feira 01 de março

Cinzas – início da Quaresma
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Elvira Miranda Trindade
— Irene Cubelo Faria, marido, filha, pais e irmãos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Joaquim Lopes Gaifém e sogros
— José Miranda Trindade
— Manuel e Agostinho Brandão
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Otília Domingues Ferreira
18h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Alfredo Pedreira de Faria (Confraria de Santo António)
— António Miranda da Silva (3)
— António Pimenta e familia
— Manuel Barroselas Maciel
— Maria da Anunciação Pereira da Silva, filhos e genros
— Maria Irene Martins de Sousa, pais, irmãs, cunhadas 

e sobrinhos
18h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo, pais, sogros e irmãos
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Zulmira Lima dos Santos
18h00 – igreja Paroquial de Vila Chã
— 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
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (mc. confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Joaquim Cruz Vendeiro
— Ludovina Fernandes da Fonte
— Maria Eira Lopes  
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto do Nascimento Bártolo   

10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— António Vasco Afonso (3)
— Rosa Ferreira Morgado 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Exposição e Adoração do Santíssimo até às 19h00
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Franclim Gaifém Campos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Sizínia Vilas Boas Ribeiro (no centenário do nascimento)

Mensagem de D. Jorge para a Quaresma
O ritmo da liturgia apresenta-nos, uma vez mais, a 

Quaresma como um tempo especial. São quarentas dias 
que Deus nos oferece para nos desvincularmos das preo-
cupações quotidianas e nos centrarmos Nele. Nenhum 
de nós foi feito para a mediocridade. Olhar para Cristo 
é, por isso, o reconhecimento de que alguém nos supera, 
nos fascina e nos pede voos maiores. Em síntese, Cristo 
pede-nos uma vida nova centrada N’Ele.

É possível que, para algumas pessoas, estas palavras 
sejam de difícil compreensão. O que significa uma vida 
centrada em Cristo? Significa reconhecer que Cristo está 
vivo e ocupa um lugar especial na minha vida. Signifi-
ca também reconhecer que a Sua presença é, para mim, 
fonte de alegria.

Admito que nem sempre “sentimos”, como gostaría-
mos, a presença de Cristo. Sentir como aquele que vê 
com os próprios olhos ou toca com as próprias mãos. 
Existe um certo Tomé em cada um de nós. A presença 
de Cristo é suave, subtil e quase imperceptível. Reco-
nhecê-lo é um acto de fé que carece de tempos e lugares 
adequados. São, sobretudo, momentos de contemplação 
com paciência e persistência.

Nesta Quaresma, gostaria de recordar dois caminhos 
para o encontro com Cristo.

1. Os olhos do sofredor falam de Cristo. O Santo Pa-
dre, o Papa Francisco, é categórico ao afirmar que “fechar 
o coração ao dom de Deus que fala tem como consequên-
cia fechar o coração ao dom do irmão”. A sensibilidade 
para o divino treina-se com o exercício da fraternidade. 
Pobres de nós quando passamos adiante do sofredor ou 
aproveitamos e exploramos aquele que pouco ou nada 
tem. O pobre e o mais débil oferece-nos muito quando 
lhe damos a nossa atenção, delicadeza, carinho e, em 
muitos casos, a esmola que dá alento e coragem.

2. Educar para a vida. A Quaresma, apesar do seu 
timbre introspectivo, é um tempo de abertura e de pre-
paração para a vida. Vida que nasce, antes de mais, da 
escuta da Palavra, da reflexão e da defesa de valores ina-
lienáveis.

Diz o Papa Francisco que é necessário aproveitar estes 
tempos para uma “corajosa acção educativa em favor da 
vida humana”. Permitam-me ser claro: a vida da criança 
que está para nascer ou da pessoa que está para morrer 
é sagrada. A vida é um direito fundamental e inviolável! 
Escapa ao nosso domínio determinar sobre algo que nos 
ultrapassa. 

Vida é, em todas as circunstâncias, vida. Continua


