
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
Fão .................................. domingo ........................ 17h00
Gemeses ........................ domingo ....................... 09h20
Apúlia (Criaz) ................ domingo ........................ 14h30

A Via-Sacra Jovem, a nível Arciprestal, está marcada 
para o dia 7 de abril, às 21h00, a sair da Matriz de Espo-
sende em direção à Capela de S. Lourenço, em Vila Chã.

Esposende – Recolha de Sangue
A Associação Humanitária dos Dadores de Esposen-

de, em conjunto com o Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação e com a Paróquia de Esposende, 
vai levar a efeito mais uma recolha de sangue em Es-
posende, no próximo domingo, dia 19 de março, das 
09h00 às 12h30.

Fonte Boa – Rastreio de saúde
A Cruz Vermelha em parceria com o Centro Social irá 

realizar no próximo dia 14 de março,  entre as 9h00 e as 
10h30, rastreios de glicemia, tensão arterial e colesterol, 
gratuitamente,   nas instalações do Centro Paroquial.

Fonte Boa – Sonhos e Doces
A Associação de Pais da Escola de Fonte Boa, vai 

realizar uma Feirinha de Sonhos e Doces, no Domingo 
dia 19 de Março, durante a manhã, na Avenida da Igreja.

Esta Feirinha destina-se à celebração do Dia do Pai 
e angariação de fundos para a realização de activida-
des extra-curriculares das crianças, entre as quais, o 
passeio de final de ano. Agradecemos a participação e 
colaboração de todos.

2.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 12, 1-4a; 
Salmo – Sal 32, 4-5. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – 2 Tim 1, 8b-10;
Evangelho – Mt 17, 1-9.

No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de 
Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve 
seguir: é o caminho da escuta atenta de Deus e dos seus 
projectos.

Na primeira leitura apresenta-se a figura de Abraão. 
Abraão é o homem de fé, que vive numa constante es-
cuta de Deus, que sabe ler os seus sinais, que aceita os 
apelos de Deus e que lhes responde com a obediência 
total e com a entrega confiada. Nesta perspectiva, ele é 
o modelo do crente que percebe o projecto de Deus e o 
segue de todo o coração.

Na segunda leitura, há um apelo aos seguidores de 
Jesus, no sentido de que sejam, de forma verdadeira, 
empenhada e coerente, as testemunhas do projecto de 
Deus no mundo. Nada – muito menos o medo, o como-
dismo e a instalação – pode distrair o discípulo dessa 
responsabilidade.

O Evangelho relata a transfiguração de Jesus. Recor-
rendo a elementos simbólicos do Antigo Testamento, o 
autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho 
amado de Deus, que vai concretizar o seu projecto li-
bertador em favor dos homens através do dom da vida. 
Aos discípulos, desanimados e assustados, Jesus diz: o 
caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas 
à vida plena e definitiva. 

Tomemos, generosos, o nosso caminho quaresmal! 
Também nós somos chamados, como o nosso pai Abraão 
o foi, a sair: sair de nós mesmos, sair do nosso homem 
velho para nos transformarmos no homem novo, trans-
figurados à imagem de Cristo Jesus! 

Tenhamos a coragem de atravessar o deserto interior, 
enfrentar o deserto do nosso coração, como Moisés e 
Elias, como o povo de Israel, como o próprio Jesus 
Cristo, que por nós quis ser tentado no seu período de 
deserto. Só assim chegaremos renovados e purificados 
ao nosso destino. 

Eis o caminho quaresmal: do homem velho ao 
homem novo, do pecado à graça, do vício à virtude, 
da preguiça espiritual à generosidade, da morte à vida, 
da tristeza à alegria... trazendo em nós, na nossa vida, 
o reflexo da glória do próprio Cristo Jesus! Não é este 
o significado das palavras de São Paulo, na segunda 
leitura de hoje?

Que a novidade da nossa vida transborde para o 
mundo, que tanto tem necessidade do testemunho dos 
cristãos. Nunca esqueçamos: este mundo mergulhado 
na violência (violência da injustiça, violência do 
desrespeito à dignidade humana, violência da fome, 
violência dos atentados à paz, violência das drogas e 
das mentiras, violência dos meios de comunicação, 
violência da negação de Deus)... precisa do nosso tes-
temunho e da nossa palavra, mesmo quando nos rejeita.
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Fé Contemplada com Maria
4.ª Alegria: Visita dos Magos

A alegria de Maria é dar Jesus ao mundo. O seu 
coração está cheio de uma alegria que em nada diminui a 
pobreza do seu nascimento, num estábulo, recebida entre 

os animais, pois não havia para eles 
nenhum lugar entre os homens.

Mas o bebé é rei, rei pobre, duas 
vezes rei. Os anjos cantam o seu 
deslumbramento, anunciam a ale-
gria da sua vinda àqueles que estão 
mais preparados para O receber: os 
pobres, os pastores e os que o pro-
curam pelos caminhos da sabedoria 
humana, os magos.

Sabemos muito pouco sobre 
estas personagens. De qualquer 
forma, o texto evangélico  (Mt 2, 
1-11)  oferece algumas certezas: tra-
tava-se de uns viajantes procedentes 
do Oriente, onde tinham descoberto 
uma estrela de extraordinário ful-
gor, que os impeliu a deixar as suas 

casas e partir em busca do Rei dos judeus. 
Depois de receberem a informação dada por Hero-

des os Magos dirigiram-se apressadamente para Belém, 
cheios de alegria ao ver reaparecer a estrela, que tinha 
desaparecido misteriosamente em Jerusalém. Mal saíram 
de Jerusalém – prossegue São Mateus – a estrela que ti-
nham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando 
ao local onde estava o Menino, parou. Entraram na casa, 
viram o Menino com Maria, Sua mãe e prostrando-se O 
adoraram; e abrindo os seus tesouros ofereceram-Lhe 
presentes de ouro, incenso e mirra (Mt 2, 9-11).

Os corações de Maria e de José devem ter-se enchido 
de alegria e gratidão. Alegria porque os anúncios pro-
féticos sobre Jesus começavam a cumprir-se; gratidão 
porque os presentes daqueles homens generosos – pre-
decessores na fé dos cristãos procedentes dos gentios 
– possivelmente, contribuíram para aliviar uma situação 
económica precária. José e Maria não puderam correspon-
der à sua generosidade. Eles, no entanto, consideraram-se 
suficientemente recompensados pelo olhar e o sorriso de 
Jesus, que iluminou de novo as suas almas e pelas doces 
palavras de agradecimento de Sua Mãe, Maria.

Vemos com alegria que três sábios acreditam, e com 
humildade adoram o Menino Deus, oferecendo-lhe ouro, 
incenso e mirra, como homenagem e reconhecimento ao 
Rei, ao Deus e ao homem. Como deve ter sido alegre 
aquele encontro dos reis magos com a Família de Naza-
ré! Qual não deve ter sido a alegria deles ao perceber que 
aquela estrela os guiou ao que os seus corações ansiavam? 

Como os reis, procuremos Jesus junto de Maria, e 
Ela, no seu silêncio, mostrar-nos-á como O podemos 
hoje contemplar e como podemos também contribuir 
generosamente para aliviar uma situação económica pre-
cária de alguém ou uma situação de desânimo ou mesmo 
de desespero, partilhando a nossa alegria e fazendo os 
outros alegres.
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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

Este ano celebra-
mos, entre os dias 
16 e 19 de Março, 
a Semana Nacional 
da Cáritas tendo 
como tema: “Fa-
mília construtora 
de Paz”, no âmbi-
to da qual a Cári-
tas Arquidiocesana 

de Braga leva a cabo o seu peditório público anual, 
principal fonte que garante e sustenta a ação da ins-
tituição. 
Face às, cada vez maiores, necessidades sociais que 
as famílias portuguesas têm vindo a revelar, apelam-
os à generosidade de todos, nos ofertórios do próxi-
mo fim de semana, que é em favor da Cáritas.



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
— Álvaro Reis do Monte e Irmãos
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Joaquim Faria Mariz,pais e sogros
— Júlia Branco da Costa
— Laurentina Arantes Carreira, António Carlos Hipólito 

e pai
— Lúcia de Sá Escrivães
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel Moreira Torres
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Fernandes Vasquinho 
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo    
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Brilhantina Martins Afonso e marido
— Francisco Alves
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio
— Rosa Martins Afonso
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família   
19h00 – Capela da Senhora da Guia de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Adelino Barros do Monte
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Carlos Ribeiro Machado e esposa
— Delfim Barros Gonçalves Real
— Fátima Lema
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Torres da Costa Monsteiro, filho, pais, sogros 

e genro
— Maria Alves Oliveira e marido
— Maria Alvim Maia
— Maria de Passos Pereira
— Palmira Ribeiro Dias e marido
— Rosa Gonçalves da Costa
Quinta-feira    16 de março
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— José Alves do Paço, esposa, filho e genros
— Lino Gomes da Costa, pais, irmãos, cunhados e sobri-

nhos
— Maria Moreira Gomes da Cruz, marido e mãe
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Alves dos Santos, esposa, filhos e genro
— António Pereira Azevedo
— Evangelina Gomes Martins, marido e familia (filha)
— Florindo Martins Miranda
— Laurinda da Silva Lage, tio Paulino e pais (marido)
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Armindo Ferreira Gomes
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— António Jorge Miranda Pires e família 
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Martinho Brás Pires e pais

— Olívia  Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Porfírio Capitão Eiras Novo, pais, sogros e família
Sexta-feira     17 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— António Gomes da Silva Torres
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— José Alberto Ferreira Soares
— Manuel José Dias e António Gonçalves Novo
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Ermelinda da Costa Lata
— Raimundo Rolo Pereira
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda G.Narciso Morais 
— Eugénia Silva Moreda
— Francelina Gomes da Cunha,marido e  cunhada Maria
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— José Joaquim Gomes Dourado
— Lucinda Fernandes Gomes e sogros
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— Manuel Azevedo Martins 
— Manuel Faria Cruz 
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino 
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria Gonçalves Félix,marido e filhos
— Mário Azevedo Sá e tia Silvina
— Ramiro da Cruz Torres e  filho
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adriano Eusébio Ribeiro da Silva, pais e família
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— António da Conceição, esposa e filho
— António Passos de Carvalho
— Manuel Gomes Lopes da Silva e esposa
— Manuel Martins Ferreira
— Maria do Céu Deveza Pereira e pais
— Maria Lopes Barros e família
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto Fer-

nandes Martins
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— José Martins Ferreira Oliveira, esposa e família
Sábado 18 de março
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— S. José
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc.confr.ª)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Pereira Azevedo
— Irmãos da Confraria das almas
— Teresa da Costa Freire
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Pedro Cubelo Arantes Ferreira Furtado (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Eugénia Gomes Moreira da Silva (30.º dia)

Segunda-feira 13 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Dimas Manuel Barros Neto
— Eugénia Miranda Igreja, marido e Genro
— Maria Adriana Queirós Portela
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Gomes Viana, pais e irmãos
— Carlos Morais da Benta
— José Gonçalves Vasco e pais
— José Gonçalves Vasco e pais
— Maria de Lurdes Oliveira da Silva
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Henrique Ferreira e marido
— Silvina dos Santos Pereira
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Abel Fernandes Barreiro ,Sogros
— Adélia Leite Lopes Veloso
— Ana Gomes Lagoela
— António Miranda Domingues e Família
— Balbina Gomes da Silva Briote,Marido e Filhos
— Carminda Moreira da Silva
— Carolina Miana Correia
— Isidro Faria da Cruz
— Jorge Fontão Pereira
— José Faria Gonçalves Moreira
— Pelas Almas do Purgatório (mc Clarisse Domingues)
Terça-feira 14 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelaide Lopes Pinheiro
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Glória Cândida dos Santos Igreja, marido e Manuel da 

Cruz Vasco
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Gomes Martins e Joaquim Gonçalves Pimenta
19h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— António José do Vale e família
— António Miranda da Silva (7)
— José Gonçalves Neiva 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinho
— Emília Araújo Vieira, sogro e cunhado
— Emília Barbosa Miranda e marido
— Jorge de Lemos Branco e pais
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice afonso, pais, cunhado e sobrinho
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Nuno albino Rossas Lima, avó e família
— Olívia Barbosa, pais e irmãos
Quarta-feira 15 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— José Guerra Laranjeira
— Maria da Silva Duarte
18h15 – igreja Paroquial de Fão
— Delfino da Silva Couto
— Elvira Gaifém da Costa
— Judite Pinto de Campos
— Manuel Gomes Narciso Morais, esposa, filha e genros
— Maria da Silva Duarte e família

19h15 – igreja matriz de Esposende
— Laura Joaquina Gomes Nogueira (30.º dia)
— Maria Alice Pereira Ançã (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Santos Ferreira (Confrª. Div. Esp.Santo P. Coura)
— Inácio Nogueira Monte e esposa
— José Maciel Domingues
— José Pereira Lima e família (filha Teresa)
— Maria Angelina Pereira da Lage e família
Domingo   19 de março
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses

Festa do Perdão (3.º ano) e Festa do Dia do Pai
— Albino Ferreira da Silva
— António José do Vale (filha Olinda)
— António Miranda da Silva (8)
— Domingos Gonçalves Ferreira
— Florinda Alves Miranda
— Florindo Martins Miranda (filhos)
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— S. José
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— S. José
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Ass. do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alcino Machado de Sá e filho
— Álvaro Catarino Santa Marinha 
— António Vasco Afonso (4)
— Carlos Gomes Viana
— Domingos Martins Pinheiro e Manuel Pereira de 

Barros dos Santos Portela
— Manuel Alves de Matos, esposa, Luís Alves Ferreira 

Neves e filhos
— Mário Ferreira Morgado
— Urbano Gomes Martins (4) 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— S. José
18h00 – igreja Matriz de Fão
— S. José
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos

Confissões Quaresmais


