
Confraria do SS.mo (Esposende)  .......................  20h00
Paróquia de Antas  .............................................. 21h00 
Paróquia de Marinhas  ................ das 22h00 às 24hoo
Pastoral Familiar de Apúlia  ....... das 00h00 às 02h00
Cursilhos (Cursos Cristandade)  .......................  02h00
Unidade Pastoral (UPECS)  ................... até  às 07h00
Confraria do SS.mo (Esposende)  .......................  07h00
Catequistas de Esposende  .................................. 08h00
Crismandos  .................................. das 09h00 às 12h30
Confraria do SS.mo (Esposende)  ..............  até à 15h00
Paróquia de Belinho  .........................................  15h00
Paróquia de Forjães  ..........................................  16h00
Confraria do SS.mo (Esposende)  ............ até  às 19h15

Primeira Comunhão
Porque nos tem chegado, da parte de algumas pessoas, a 

preocupação em conhecerem os horários da festas da Primeira 
Comunhão, sobretudo por causa dos nossos emigrantes, depois 
de algum diálogo e reflexão, apresentamos hoje uma proposta 
de horários para a Primeira Comunhão a celebrar no dia 15 
de Junho, Dia do Corpo de Deus.
Esposende e Fonte Boa  ...............................................  09h30
Fão  ...............................................................................  11h30
Vila Chã  .......................................................................  14h00
Apúlia e Rio Tinto  ........................................................16h00

À semelhança do ano passado, para os emigrantes teremos 
a Celebração interparoquial do Dia do Emigrante na Igreja 
Matriz de Esposende no dia 12 de Agosto, às 15h30. Para 
o efeito, devem inscrever-se na paróquia e apresentarem a 
documentação habitual (Certificado de que estão preparados 
nas terras de migração, para celebrarem o Sacramento da 
Eucaristia)

Fão – Comissão do Bom Jesus
No dia 26 Março a Comissão de Festas do Bom Jesus 

vão vender feijoada (tripas à moda do Porto) confeccio-
nada pela Comissão, bem como bolos caseiros.

Precisamos da ajuda de todos para podermos fazer 
a festa.

Colabora!....

Esposende – Semana Santa
Os participantes como figurados nas procissões da 

Semana Santa, deverão comparecer no próximo sábado, 
dia 25 de Março,  entre as 15h00 e as 17h00, no Centro 
Paroquial de Esposende para fazer a inscrição e tirar 
as medidas (crianças/adultos).

3.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ex 17, 3-7; 
Salmo – Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Rom 5, 1-2. 5-8;
Evangelho – Jo 4, 5-42.

A Palavra de Deus que hoje nos é proposta afirma, 
essencialmente, que o nosso Deus está sempre presente 
ao longo da nossa caminhada pela história e que só Ele 
nos oferece um horizonte de vida eterna, de realização 
plena, de felicidade perfeita.

A primeira leitura mostra como Jahwéh acompanhou 
a caminhada dos hebreus pelo deserto do Sinai e como, 
nos momentos de crise, respondeu às necessidades do seu 
Povo. O quadro revela a pedagogia de Deus e dá-nos a 
chave para entender a lógica de Deus, manifestada em 
cada passo da história da salvação.

A segunda leitura repete, noutros termos, o ensi-
namento da primeira: Deus acompanha o seu Povo em 
marcha pela história; e, apesar do pecado e da infidelidade, 
insiste em oferecer ao seu Povo – de forma gratuita e 
incondicional – a salvação.

O Evangelho também não se afasta desta temática… 
Garante-nos que, através de Jesus, Deus oferece ao 
homem a felicidade (não a felicidade ilusória, parcial e 
falível, mas a vida eterna). Quem acolhe o dom de Deus 
e aceita Jesus como “o salvador do mundo” torna-se um 
Homem Novo, que vive do Espírito e que caminha ao 
encontro da vida plena e definitiva.

Jesus revela que os pagãos adoram o que não conhe-
cem, porque “a salvação vem dos judeus!” Interessante 
o ecumenismo de Jesus: não mascara a verdade, não 
nega a verdadeira fé, em nome de um falso diálogo! A 
salvação vem dos judeus, porque é dos judeus que Cristo 
vem – Ele, o único e verdadeiro Salvador, fora do qual 
não há nem pode haver salvação alguma! Há tanto teó-
logo sabido…, tantos sacerdotes…, tantos catequistas… 
que esquecem isso! Por outro lado, o judaísmo vai ser 
superado: “Vai chegar a hora em que os verdadeiros 
adoradores adorarão o Pai em Espírito e Verdade” e não 
mais em Jerusalém! Quando Cristo der o seu Espírito, é 
nesse Espírito de Verdade, Espírito de Cristo, recebido nas 
águas do Baptismo, que a humanidade encontrará a Deus! 
Esses são os adoradores que o Pai procura, pois a salvação 
definitiva vem de Cristo, presente nos sacramentos da sua 
Igreja católica, sobretudo no Baptismo e na Eucaristia! 
É n’Ele que judeus e pagãos são chamados a formar um 
só povo de verdadeiros adoradores!

Veja,os também o misterioso diálogo de Jesus com 
os apóstolos: “Tenho um alimento que não conheceis: o 
meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e 
realizar a sua obra”. O alimento de Jesus é levar o Reino 
do Pai a todos os povos, judeus e pagãos! É o que Jesus 
acabara de fazer com a Samaritana... e ela vai chamar os 
outros até Jesus. Por isso, Jesus diz: “Levantai os olhos e 
vede os campos: eles estão dourados para a colheita! (...) 
Um é o que semeia, outro o que colhe!” O Senhor está a 
semear para que os Apóstolos colham depois da Páscoa! 
Mas, a conversão daqueles samaritanos é já um sinal e 
uma antecipação da colheita, da conversão dos pagãos.
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Fé Contemplada com Maria
5.ª Alegria: O encontro de Jesus no Templo

Que angústia a da Virgem quando se apercebeu de que 
se tinha perdido o Menino! Encontrou-O em Jerusalém, 
como se contempla nesta quinta alegria da vida de Maria.

Tanto José como Maria íam 
todos os anos a Jerusalém pela festa 
da Páscoa (Lc 2, 41). O evangelista 
não diz se Jesus os acompanhava 
nessas ocasiões, como era frequente 
nas famílias piedosas. Só agora fala 
expressamente desta viagem, talvez 
para fixar cronologicamente o epi-
sódio que se dispõe a relatar, talvez 
porque o Menino, entrado já no 
décimo terceiro ano de vida, podia 
considerar-se obrigado ao preceito. 
E assim, quando chegou aos doze 
anos, foram a Jerusalém segundo 
o costume daquela festa (Lc 2, 42).

Quando voltaram, no final das 
festas, o Menino ficou em Jerusa-
lém, sem que os Seus pais se aper-
cebessem (Lc 2, 43). Só quando, ao 

cair a tarde do primeiro dia de viagem, as caravanas da 
Galileia fizeram uma paragem no caminho para passar a 
noite, deram conta da falta do Menino. Que angústia a 
de Maria e José, quando notaram a falta de Jesus! Gasta-
ram as horas que restavam do dia procurando-O entre os 
parentes e conhecidos (Lc 2, 44). A toda a pressa, talvez 
nessa mesma noite, regressaram a Jerusalém à Sua pro-
cura. Encaminharam-se para o local onde tinham comido 
o cordeiro pascal, foram ao Templo, perguntaram aos 
amigos e conhecidos que encontravam pelas ruas. Tudo 
em vão!... ninguém tinha visto Jesus. Podemos imaginar 
os pensamentos de Nossa Senhora: seria esta a espada de 
dor, predita por Simeão, que lhe ia atravessar o coração?

Só três dias depois, de novo em Jerusalém e depois de 
tanto O procurar, José e Maria encontraram Jesus: sentado 
no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E 
todos os O ouviam estavam maravilhados da Sua sabe-
doria e das Suas respostas (Lc 2, 46-47).

Também Maria e José, quando O viram, admiraram- 
-se (Lc 2, 48). Mas o seu assombro não se devia à sabedoria 
das respostas, mas ao facto de ser a primeira vez que 
sucedia algo semelhante: Jesus, o filho obedientíssimo, 
tinha ficado em Jerusalém sem os avisar. Não se tinha 
perdido; tinha-os abandonado voluntariamente.

– Filho, porque procedeste assim connosco? Eis 
que teu pai e eu Te procurávamos cheios de aflição. Ele 
disse-lhes: “Por que me procuráveis? Não sabíeis que 
devo ocupar-Me nas coisas de Meu Pai?” Eles, porém, 
não entenderam o que lhes disse (Lc 2, 48-50).

Ao receber essa resposta, sem a compreender, Maria 
e José acataram os planos de Deus, com uma humildade 
e uma docilidade plenas. É uma lição para todos os 
cristãos, que nos convida a aceitar com amor as ma-
nifestações da Providência divina, ainda que por vezes 
não as entendamos.
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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

24 horas
para o

SENHOR

As portas da 
igreja estarão 
abertas duran-
te todo o tempo. 
Para já temos 
garantido o se-
guinte horário de 
oração:



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Quarta-feira 22 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Jaime Lima Nunes e Maria do Carmo Viana da Cruz
— Joaquim Gonçalves da Silva
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
18h15 – igreja Paroquial de Fão
— Américo Serra, esposa e Rosália Sousa da Costa
— António de Faria Ferreira e Adérito Pimparel
— Gracinda de Jesus e filhos
— Manuel Tomé Simões
— Maria do Carmo Ferreira Viana e genro
— Olga Dias Cubelo Soares
— Rosário Moledo Brandão, marido e filho
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (mc. confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— Ana Maria Campos Neves, pais e avós 
— António Dias Fernandes Herdeiro pais e sogros
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Manuel Alberto Vasco Gonçalves e mãe
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto do Nascimento Bártolo    
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino (filha Sandra)
— David da Cruz Pimenta, pais e irmãos
— José Coutinho Torres, cunhados e sogros
— Manuel da Cruz Pimenta e família
— Santa Rita de Cássia
— Teresa Martins Alves Felgueiras  
19h00 – Capela da Senhora da Guia de Apúlia
— Adelaide Gomes Dias Hipólito e família
— Adelino Barros do Monte
— Arminda Marques de Almeida, marido e Ana Correia 

Fernandes Oliveira
— Joaquim Catarino de Faria
— José da Silva Martins, pais e sogra Belmira
— Maria Aurelia Pires do Monte Queiroz
Quinta-feira    23 de março
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel da Silva Barreiro e Loduvina Martins da Silva
— Adelina Alves da Cruz, marido e filhos
— Augusto Carvalho Rosmaninho, esposa e pais
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
— Maximino de Matos
— Teresa Gonçalves Pimenta e família
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Nogueira
— António Alves dos Santos, esposa, filho Eduardo e filha 

Adosinda (filha Alice)
— António Pereira Azevedo
— Florindo Martins Miranda
— Henrique Alves da Lage (filho Carlos)
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Manuel Alves Nogueira e filha Celeste
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— José Correia Igreja e esposa
— Maria das Dores Moreira de Sá
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Alfredo Marques da SIlva e filho
— António da Costa Fitas, pais, sogros e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Pereira de Azevedo
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Beatriz Pinheiro Neto
— Deolinda da Silva e marido
— Horácio da Silva Couto e filhos

— Joaquim Gonçalves Júnior e esposa
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogra
— Laurinda Antónia Pires, marido, filho e pais
— Manuel Alves Sampaio, Ana Brás Júnior e família
— Manuel da SIlva Sá e António Penteado
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria do Carmo Martins da Torre, marido e filha
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívias Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo, pais, sogros e família
— Teresa da Silva Lopes, marido e família
Sexta-feira     24 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Gomes da Silva Torres
— Maria Augusta Raposo e marido
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja Matriz de Fão
— Carlos Artur Cangostas Ferreira e filho
— Júlia de lurdes Gomes Soares e marido
— Manuel Ribeiro Ferreira e Arlindo Martins Afonso
— Maria de Marcos Fradique
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Marcos Sá Escrivães e esposa
— Abílio Fernandes Catarino
— Américo Gomes de Baixo
— Arminda Gomes Narciso Morais 
— Florentino Cruz Torres (aniv.º)e filho Carlos Manuel
— Flórida Alves Ermida ,marido  e filho 
— Gracinda de Azevedo Linhares e marido
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Júlia Maciel de Sousa 
— Lucinda Fernandes Gomes,mãe e irmão  
— Manuel Faria da Cruz
— Maria Brialinda Félix Santil e irmão Joaquim
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Ação de Graças S. António
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros,irmãs e cunhados
— Domingos Gonçalves Marcos e família
— José Sá Condesso
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Alves da Quinta Junior, esposa e Anselmo 

Pedrinha
— Manuel Fernandes Torres e esposa Rosália
— Manuel Gonçalves Coelho
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro e mãe
— Maria Alvim Maia, irmãos e pais
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó 
— Olívia dos Santos Fernandes Alvim, marido e família
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Agostinha Alves e marido
Sábado 25 de março
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e José Pires Afonso
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc.confr.ª)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Miranda da Silva (10)
— António Pereira Azevedo
— Emilia do Vale e marido (filha Arminda)

Segunda-feira 20 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Devotos a S. José
— Angelina Dias Freixo
— Joaquim da Silva Braga e esposa
— Rosalina Fernandes Barbosa
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Albina Barros Peixoto, marido, filhos e Albino Pe-

drosa Campos
— Carlos Morais da Benta
— Francisco Gomes de Amorim
— João Ferreira Morgado, Laurentina Ferreira Morgado, 

pais e Rogério Morgado
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereia
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— S. José
— Adelina Faria Briote
— Adelina Fernandes Gonçalves Coelho,Marido e Família
— Carolina Miana Correia e Marido
— Clarisse Ferreira da Cruz e Família
— Isidro Faria da Cruze Sogro
— José Maria Martins
— Manuel Gonçalves da Cruz e Esposa
— Manuel Gonçalves Domingues e Esposa
— Manuel Martins Ferreira
— Maria da Silva Duarte e família
— Manuel Moreira de Carvalho,Pais e Sogros
— Octávio João Vilas Boas Rei e Família
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
Terça-feira 21 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Em Honra de São Bento
— Adelino Ribeiro da Costa Faria
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Moreira Barros
— José da Silva Cardoso, esposa, nora Adélia, Armanda e 

cunhado Joaquim
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Gonçalves Barros
— Maria da Silva Duarte e família
19h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (Cândida)
— António Miranda da Silva (9)
— Florindo Martins Miranda
— Henrique José da Lomba, esposa e familia
— Júlia de Sá Maciel, marido e filhos (filho Manuel) 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— David da Silva Sampaio
— Eduardo Gonçalves Branco, esposa e filho
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— João Barbosa dos Santos e mãe
— José Fernandes da Silva, filho e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, soghros e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Alice Afonso, pais cunhado e família
— Maria da Silva Sampaio e marido
— P.e José Pires Afonso

— Florindo Martins Miranda
— Júlia Martins Alves e familia 
— Maria Celeste Pereira de Azevedo e marido
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Intenção Particular
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Ana Cristina Matos Sousa Lenha (30.º dia)
— Maria Moreira Fernandes Cruz (30.º dia)
— Maria Real Gonçalves Moreira  (30.º dia)
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Daniel Gonçalves Lacerda (1.º Aniv.º)
— Maria Celeste Queirós Gonçalves  (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas casa Marques
— André Fernandes Serra
— Manuel Ramos dos Santos e família
Domingo   26 de março
08h30 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Florinda Alves Miranda
— Manuel Gomes Pimenta e familia
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— António Vasco Afonso (Confrª Div, Esp. Santo de Coura)
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros e irmãos 
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Confraria das Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais

Confissões Quaresmais


