
Gemeses – Jubileu do Cor. de Jesus
Como já é habitual, teremos ao longo desta semana o 

Jubileu do Sagrado Coração de Jesus, com a celebração 
a acontecer todos os dias às 19h30, excepto Sábado e 
Domingo.

No Sábado, teremos Confissões das 09h30 às 12h00, 
e no Domingo a Missa, com Sermão e Procissão, será 
às 15h00.

Via-Sacra Quaresmal
Ao longo de toda a Quaresma, haverá Via-Sacra se-

manal em diversas comunidades, a saber:
Apúlia (Matriz) ............ sexta-feira ..................... 18h30
Fão ............................... sexta-feira ...................... 17h30
Gemeses ........................ domingo ....................... 09h20
Apúlia (Criaz) ................ domingo ........................ 14h30

A Via-Sacra Jovem, a nível Arciprestal, está marcada 
para o dia 7 de abril, às 21h30, a sair da Matriz de Espo-
sende em direção à Capela de S. Lourenço, em Vila Chã.

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, orientados 
pelo Prof. Ribeiro ao sábado com duas possibilidades 
de horário às 10h30 ou às 16h00.

Esposende – Rastreio de saúde
Unidade Móvel de Saúde e Apoio Social Para Todos 

da Delegação de Esposende/Extensão de Apúlia em par-
ceria com Esposende Solidário- Projeto agirE  realiza 
rastreio gratuito de saúde (medição da tensão arterial, 
glicemia e colesterol em Esposende (junto a igreja matriz 
de Esposende) no dia 8 de Março  das 9h30 às 11h30.

1.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 2, 7-9 - 3, 1-7; 
Salmo – Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 e 17;
2.ª Leit. – Rom 5, 12-19;
Evangelho – Mt 4, 1-11.

No início da nossa caminhada quaresmal, a Palavra de 
Deus convida-nos à “conversão” – isto é, a recolocar Deus 
no centro da nossa existência, a aceitar a comunhão com 
Ele, a escutar as suas propostas, a concretizar no mundo 
– com fidelidade – os seus projectos.

A primeira leitura afirma que Deus criou o homem 
para a felicidade e para a vida plena. Quando escutamos 
as propostas de Deus, conhecemos a vida e a felicidade; 
mas, sempre que prescindimos de Deus e nos fechamos 
em nós próprios, inventamos esquemas de egoísmo, de 
orgulho e de prepotência e construímos caminhos de 
sofrimento e de morte.

A segunda leitura propõe-nos dois exemplos: Adão 
e Jesus.  Adão representa o homem que escolhe ignorar 
as propostas de Deus e decidir, por si só, os caminhos da 
salvação e da vida plena; Jesus é o homem que escolhe 
viver na obediência às propostas de Deus e que vive na 
obediência aos projectos do Pai. O esquema de Adão gera 
egoísmo, sofrimento e morte; o esquema de Jesus gera 
vida plena e definitiva.

O Evangelho apresenta, de forma mais clara, o exem-
plo de Jesus. Ele recusou – de forma absoluta – uma vida 
vivida à margem de Deus e dos seus projectos. A Palavra 
de Deus garante que, na perspectiva cristã, uma vida 
que ignora os projectos do Pai e aposta em esquemas de 
realização pessoal é uma vida perdida e sem sentido; e 
que toda a tentação de ignorar Deus e as suas propostas 
é uma tentação que o cristão deve, firmemente, rejeitar.

 Quando o homem esquece Deus e as suas propostas, e 
se fecha no egoísmo e na auto-suficiência, facilmente cai 
na escravidão de outros deuses que, no entanto, estão lon-
ge de assegurar vida plena e felicidade duradoura. Quais 
são os deuses que, hoje, estão no centro da minha própria 
vida e que condicionam as minhas decisões e opções?

Deixar-se conduzir pela tentação dos bens materiais, 
do acumular mais e mais, do subordinar toda a vida à 
lógica do “ter mais”, é seguir o caminho de Jesus? Olhar 
apenas para o seu próprio conforto e comodidade, ou 
fechar-se à partilha e às necessidades dos outros, pagar 
salários de miséria e malbaratar fortunas em noitadas 
de jogo ou em coisas supérfluas… é seguir o exemplo 
de Jesus?

Usar Deus ou os seus dons para saciar a nossa vaidade, 
para promover o nosso êxito pessoal, para brilhar, para 
dar espectáculo, para levar os outros a admirar-nos e a 
bater-nos palmas… é seguir o exemplo de Jesus?

Procurar o poder a todo o custo (às vezes, entregando 
ao diabo os nossos valores mais importantes e as nossas 
convicções mais sagradas) e exercê-lo com prepotência, 
com intolerância, com autoritarismo (quantas vezes humi-
lhando e magoando os pobres, os débeis, os humildes)… 
é seguir o exemplo de Jesus?
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Fé Contemplada com Maria
3.ª Alegria: Belém

Belém era uma pequena aldeia. Mas, em virtude do 
recenseamento, tinha adquirido uma desusada animação. 
José dirigiu-se com Maria ao oficial imperial para pagar 

o tributo e inscrever-se com a sua 
mulher no livro dos súbditos do impe-
rador. Depois, começou a procurar um 
lugar onde passar a noite. Imaginamos 
o sofrimento de José, ao aproximar-se 
a hora do parto, por não encontrar um 
lugar adequado. Não havia para eles 
lugar na hospedaria (Lc 2, 7), escreve 
laconicamente São Lucas. 

A divina Providência serviu-se 
destas circunstâncias para mostrar a 
pobreza e humildade com que o Filho 
de Deus tinha decidido vir à terra. O 
Rei de Israel, o Desejado de todas as 
nações, o Filho eterno de Deus, vem 
ao mundo num lugar próprio para 
animais. E a Sua Mãe vê-se obrigada 
a oferecer-Lhe, como primeiro berço, 
uma manjedoura estreita.

Mas o Omnipotente não quer que passe totalmente 
inadvertido este acontecimento singular. Naquela mesma 
região havia uns pastores, que velavam e faziam de noite 
a guarda ao seu rebanho (Lc 2, 8). Eles, os últimos da ter-
ra, nómadas com os rebanhos que guardavam por conta 
de outros, serão os primeiros a receber o anúncio desse 
enorme portento: o nascimento do Messias prometido.

Apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Se-
nhor envolveu-os com a sua luz e tiveram grande temor. 
Porém o anjo disse-lhes: “Não temais porque vos anuncio 
uma boa nova, que será de grande alegria para todo o 
povo...” (Lc 2, 9-10). E, depois de lhes comunicar a Boa 
Nova, deu-lhes um sinal pelo qual poderiam reconhecê
-Lo: encontrareis o Menino envolto em panos e deitado 
numa manjedoura (Lc 2, 12). 

Puseram-se a caminho. Talvez arranjassem uns 
presentes para obsequiar a mãe e o recém-nascido. A 
homenagem foi, para Maria e para José, a prova de que 
Deus velava pelo Seu Filho. Também eles se encheriam 
de gozo perante o júbilo ingénuo daquelas pessoas e 
ponderariam no seu coração como o Senhor se compraz 
nos pobres e humildes.

Quando acabou a festa, os pastores regressaram ao 
cuidado dos seus rebanhos, louvando a Deus por tudo 
o que tinham ouvido e visto (Lc 2, 20). Depois de dois 
mil anos, também nós somos convidados a proclamar as 
maravilhas divinas. 

Lucas diz-nos que o nascimento de Jesus foi motivo 
de alegria para todo o povo. Há alegria no céu e na terra! 
Todas as pessoas do Bem sentem-se amados por Deus, 
no momento em que o Filho assume a natureza humana. 
Maria participa desta alegria de maneira única, como 
protagonista. Ela é a mãe do filho de Deus encarnado. 
Gerou, gestou e deu à luz Jesus.
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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) .............................  17h00 – 18h00
Quinta (Esposende) .............................  19h30 – 20h00
Sábado (Esposende) ............................. 15h00 – 16h00

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

Próximas Confissões Quaresmais
10 de março ........Mar (S. Bartolomeu) .............. 17h30–20h00
11 de março ........Palmeira de Faro .................... 09h00–12h00
11 de março ........Curvos .................................... 09h00–12h00
11 de março .......Gemeses .................................09h30–12h00
18 de março .......Rio Tinto ............................... 09h30–11h00
24 de março ........Marinhas ................................ 15h00–17h00
24 de março ........Marinhas ................................ 20h00–21h00
25 de março .......Crismandos (Esposende) .....09h30–12h00
29 de março .......Apúlia ....................................15h00–17h00
29 de março .......Apúlia ....................................20h00–21h30
31 de março .......Vila Chã ................................20h00–22h00



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 Fonte Boa
— Almas (mc. confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— António Torres da Silva 
— Arminda G. Narciso Morais (Conf. Esp. Santo de Coura)  
— Domingos Fernandes da Costa e neto João Diogo
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel  Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Cruz Pontes e  pais
— Manuel Gonçalves Vasco e esposa 
— Maria Campos Paturro,marido,filha,pais e sogros
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo    
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
— Matias Gomes Santa Marinha 
— Teresa Martins Ferreira (sob. Amândio)
— Urbano Gomes Martins (2)   
19h00 – Capela da Senhora da Guia de Apúlia
— Belmira Lopes Fernandes do Monte e família
— Justino Martins Palmeiro e esposa
19h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Tríduo do Sagrado Coração de Jesus
Quinta-feira    09 de março
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Manuel Miranda Figueiredo, Maria de Fátima Figuei-

redo e Ângelo Augusto de Abreu
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Álvaro Ferreira Coutinho, pais e sogros
— António Barbosa da SIlva
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Arminda da Silva Pires e marido
— Armindo da Silva Branco, esposa e família
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Manuel da Silva Sá
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria da Conceição Morgado e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo, pais, sogros e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— António Pereira Azevedo
— Henrique José da Lomba, esposa e filhos (filho José)
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Maria Sousa e marido
— Rogério dos Santos Barroso (Confraria do Dívino Espírito 

Santo de Paredes de Coura)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
Sexta-feira     10 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Ana Paula da Graça Eiras
— Maria dos Anjos Lopes Ferreira e irmão, Francisco
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Conceição de Jesus Ferreira, marido e filhos
— Franclim Gaifém Campos

— José Manuel Brandão Soares
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Júlia Gonçalves Caseiro
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Arménio Briote
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Gomes Dourado 
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes ,mãe e irmão
— Ludovina F. Fradique ,marido e filhos
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Moreira Torres 
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix 
— Maria Olinda Vale G.Ribeiro
— Ramiro  da Cruz Torres, esposa e filho 
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— SS.mo Sacramento (mc Alice)
— Adelino Barros do Monte
— Adelino do Norte Pires do Monte e pais
— Adelino Moreira Marques Casais
— Albino Gonçalves Moreira
— Araci Fernandes Pires e marido
— Arminda Gomes Ascenção e marido
— Carlos Manuel Hipólito da Silva e pai
— Emília Hipólito Dias e marido
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Gonçalves Coelho
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Mário Augusto Pedrosa Ferreira da Rocha, pais, sogro 

e cunhado
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Coutinho Torres e cunhado José Augusto Faria da 

Silva
19h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Tríduo do Sagrado Coração de Jesus
Sábado 11 de março
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Conceição Moreira Ferreira (1.º Aniv.º)
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras (1.º Aniv.º)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albina Barbosa da Silva (1.º Aniv.º)
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco (1.º Aniv.º)
— Maria Celeste Neto Gomes
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc.confr.ª)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Maciel Lopes
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãs
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Miranda da Silva (6)
— António Pereira Azevedo
— Nossa Senhora da Cabeça
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Antigos Combatentes do Ultramar
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Lopes Alves Pereira (1.º Aniv.º)
— Maria Angelina Miranda Duarte (30.º dia)
— Manuel Gonçalves Coelho (30.º dia)
— José Emílio Ferreira Casais (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Amélia da Costa (30.º Dia)

Segunda-feira 06 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Santo Amaro e a S. João
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Albina Barros Peixoto e família e Albino Pedrosa 

Campos
— António Fernandes Gaifém, esposa, filhos e Almas do 

Purgatório
— Carlos Morais da Benta
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Joaquim do Norte Miranda
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues
— Aurélio Fernandes Mouquinho, esposa e filho
— Joaquim Fontão Pereira
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Carregosa dos Santos, marido e pais
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Orlando Hipólito e Filho António Carlos
— Paulo César Gomes da Cruz
— Porfirio do Norte Eiras Hipólito, sogro e cunhado
19h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Início do Tríduo do Sagrado Coração de Jesus
Terça-feira 07 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Martins Figueiredo
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Moreira Barros
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros e 

irmãos
— Maria da Silva Vieira de Sousa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino de Jesus Pires, esposa e sogra
— Albino Sampaio da Silva e família
— Américo Bento Queirós
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinho
— Emília Gonçalves Ferreira
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e família
— Ludovina Rosa da Silva e família
— Manuel Dias Palmeira, esposa, pais e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa e família
— Manuel Gonçalves Rossas e filho
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
19h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares (Lurdes Azevedo)
— António Miranda da Silva (5)
— Deolinda Ferreira da Silva (Confraria do Dívino Espírito 

Santo de Coura)
— Manuel Carreira Martins e família
Quarta-feira 08 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— António Gomes Lopes
— Dionisio Gomes Narciso de morais e esposa
— Luís Bessa da Rocha Brito Prata e esposa

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Armando Manuel Freire, irmão e pais
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Mário Ferreira Morgado
Domingo   12 de março
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
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
— Domingos Martins Pinheiro
— Miquelina Martins Pinheiro, marido e filhos (filha 

Adelaide)
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
— Urbano Gomes Martins (3) 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Franclim Gaifém Campos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
15h00 – igreja Paroquial de Gemeses
Eucaristia cantada com sermão e procissão eucarística
— Ação de Graças a Santa Luzia
— Florinda Alves Miranda
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Manuel dos Santos Faria (filha Maria)
— Manuel Sousa Alves
— Maria Alice Lopes dos Santos, marido e filho
— Maria da Conceição Ribeiro Santos Mariz e marido
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Mensagem de D. Jorge para a Quaresma

O outro é sempre um dom. Experimentamos esta ver-
dade sobretudo na família, entre os esposos, entre pais e 
filhos, avós e netos. Daí a necessidade de tornar a família 
uma “casa” onde Maria mora. Aprofundamos assim a 
gratuidade do amor e tornámo-la escola para viver com 
e para os outros. Trabalhemos a família e dediquemos-
-lhe tempo para que se torne o que é em essência: lugar 
de encontro com o outro que percorre a vida com de-
dicação universal, carinhosa, sacrificada, mas também 
alegre, pois o amor nunca cansa.

Glorifiquemos o Senhor e alegremo-nos em Deus, 
tornando a Quaresma um tempo favorável para acolher 
o dom da Palavra e o dom do outro. Acolhendo estes 
dons, com o tempo e energia que lhes consagramos, tes-
temunharemos os frutos de uma vida espiritual madura 
e de uma sensibilidade humana.

Segundo o nosso Programa Pastoral, trabalhando a 
penitência através da triologia do jejum, oração e esmo-
la, descobriremos, neste ano mariano, a identidade cristã 
no quotidiano da vida.

Não desperdicemos esta graça! O outro é dom, sobre-
tudo na família e, a partir daí, com todos na predilecção 
dos mais débeis.

D. Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

Continuação


