
Contas da Paróquia de Apúlia
A Fábrica da Igreja Paroquial de Apúlia (S. Miguel)  

aprovou as suas Contas referentes ao ano de 2016, que 
são as seguintes:

Receita
Culto  ...........................................................31.997,66 €
Festas...........................................................80.472,81 €
Serviços Ministeriais  ....................................7.450,00 €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ............3.600,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................1.815,00 €
Outras Receitas ..................................................19,48 €
     Total de Receita  .................................125.354,95 €

Despesa
Culto  ...........................................................76.014,91 €
Fornecimento de serviços externos  ............26.370,49 €
Despesas com pessoal  ................................18.220,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................1.815,00 € 
Despesas Patrimoniais ................................25.585,56 €
Formação e Actividades Culturais  ...............6.935,00 €
    Total de Despesa  .................................154.913,96 €  
    Saldo de 2016  ....................................  - 29.559,01 €  
    Saldo de 2015  ........................................43.043,28 €  
    Saldo para 2017  ....................................13.484,27 €

Obras da Igreja de Gemeses

Este domingo, dia 26, com início às 15h00, no adro 
da igreja Paroquial de Gemeses há um leilão de Lenha 
e Merendas em benefício das obras da Igreja Paro-
quial que estão em curso, nomeadamente o restauro 
dos altares.

Porque precisamos da ajuda de todos, pedimos o 
vosso apoio e a vossa colaboração/compreensão.

Aos de fora, aproveitem para ver o que se está a 
fazer!...

Próximas Confissões Quaresmais
No decorrer desta semana temos Confissões Quares-

mais em duas paróquias da Unidade Pastoral Esposende 
Centro/Sul (UPECS). Pedíamos que dessem atenção 
aos horários.
29 de março .......Apúlia ....................................15h00–17h00
29 de março .......Apúlia ....................................20h00–21h30
31 de março .......Vila Chã ................................20h00–22h00
01 de abril ..........Belinho ................................... 09h30–11h30
01 de abril ..........Forjães .................................... 09h30–11h30
05 de abril ..........Fonte Boa ............................... 17h00–20h00
07 de abril ..........Antas ...................................... 20h00–21h00
08 de abril ..........Antas ...................................... 08h30–10h30
08 de abril ..........Gandra .................................... 10h00–11h30
10 de abril ..........Marinhas (Góios) ................... 18h30–19h30
11 de abril ...........Esposende .............................. 20h00–21h00
14 de abril ..........Esposende .............................. 10h00–12h00
15 de abril ..........Esposende .............................. 10h00–12h00

4.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. –  1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a; 
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. –  Ef 5, 8-14;
Evangelho –  Jo 9, 1-41.

As leituras deste Domingo propõem-nos o tema da 
“luz”. Definem a experiência cristã como “viver na luz”.

A primeira leitura não se refere directamente ao tema 
da “luz” (o tema central na liturgia deste domingo). No 
entanto, conta a escolha de David para rei de Israel e a 
sua unção: é um óptimo pretexto para reflectirmos sobre 
a unção que recebemos no dia do nosso Baptismo e que 
nos constituiu testemunhas da “luz” de Deus no mundo.

Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de 
Éfeso que recusem viver à margem de Deus (“trevas”) 
e que escolham a “luz”. Em concreto, Paulo explica que 
viver na “luz” é praticar as obras de Deus (a bondade, a 
justiça e a verdade).

No Evangelho, Jesus apresenta-se como “a luz do 
mundo”; a sua missão é libertar os homens das trevas do 
egoísmo, do orgulho e da auto-suficiência. Aderir à pro-
posta de Jesus é enveredar por um caminho de liberdade e 
de realização que conduz à vida plena. Da acção de Jesus 
nasce, assim, o Homem Novo – isto é, o Homem elevado 
às suas máximas potencialidades pela comunicação do 
Espírito de Jesus.

No Domingo passado, no Evangelho da Samaritana, 
vimos que Jesus é o Messias que dá a verdadeira água do 
Espírito Santo, água que jorra para a vida eterna. 

No Evangelho de hoje, “Jesus, ao passar, viu um 
homem cego de nascença”. Este homem simboliza os 
judeus; pode simbolizar também a humanidade toda. 
Os discípulos, apegados a uma crença popular antiga, 
tão combatida por Jeremias e Ezequiel, pensavam que o 
cego estava a pagar pelos seus pecados ou pelos pecados 
dos seus antepassados. É uma crença errada, semelhante 
à superstição da reencarnação: “Quem pecou para que 
nascesse cego: ele ou os seus pais?” Não há resposta, não 
há explicação! Os segredos da vida pertencem a Deus!

Se crermos no Seu amor, se nos abandonarmos nas 
Suas mãos, a maior dor, o mais inexplicável sofrimento 
pode ser confortado pela certeza de que Deus está con-
nosco e nos fortalece: “Nem ele nem seus pais pecaram: 
mas aconteceu assim para se manifestarem nele as obras 
de Deus!” Até na dor e no sofrimento Deus está presente 
quando nos abrimos à Sua presença. Pena é que o nosso 
mundo, superficial e incrédulo, não compreenda isso... 
Se se abrisse a Jesus, o Inocente crucificado e morto... 
Na sua luz, contemplamos a luz da vida.

Iluminados por Cristo não podemos pensar como 
o mundo, sentir como o mundo, agir como o mundo! 
Devemos viver na luz e ser luz para o mundo! Mas, não 
é fácil; não basta querer! Sem a graça do Senhor, nada 
conseguiremos, a não ser sermos infiéis! Por isso a ne-
cessidade dos exercícios quaresmais; por isso a oração, a 
penitência e a  caridade fraterna; por isso a necessidade da 
confissão dos nossos pecados! Não nos esqueçamos: não 
poderemos zombar de Cristo: seremos julgados na sua luz.
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Fé Contemplada com Maria
6.ª Alegria: A Ressurreição de Jesus

Depois da deposição de Jesus no sepulcro, Maria “é a 
única que permanece a ter viva a chama da fé, preparando-

se para acolher o anúncio jubiloso 
e surpreendente da ressurreição” 
(Alocução da Audiência geral, L’Os-
serv. Rom. ed. port., 6/4/96, pág. 12). 
A espera vivida no Sábado Santo 
constitui um dos momentos mais 
altos da fé da Mãe do Senhor: na 
obscuridade que envolve o univer-
so, Ela entrega-se plenamente ao 
Deus da vida e, recordando as pa-
lavras do Filho, espera a realização 
plena das promessas divinas.

Os Evangelhos narram diversas 
aparições do Ressuscitado, mas não 
o encontro de Jesus com a sua Mãe. 
Este silêncio não deve levar a con-
cluir que, depois da Ressurreição, 
Cristo não tenha aparecido a Maria.

Uma pequena história podemos supor:
“Era sábado, e a Mãe estava num canto da casa. 

Sentada junto à janela, Ela contemplava o céu. O olhar 
perdido. Tinham levado o seu Filho para o Sepulcro.

Naquela noite, ela estava só. No seu colo, a coroa do 
seu Cristo Rei, cheia de espinhos embebidos de sangue.

As palavras do velho Simeão, parecia ouvi-las na-
quele instante a prometer-lhe a espada a trespassar o 
seu peito. E Ela sentia que a espada tinha sido espetada 
até a última célula de seu ser. Mãe dolorosa! (mas Mãe 
da alegria na dor!...)

Ninguém conseguia removê-la daquela cadeira junto 
à janela. Ela permanecia à espreita. Ela sabia que Ele 
salvaria o mundo... e ressuscitaria.

Maria estava à espera da ressurreição! E aguardava 
o Filho com a mesma ansiedade com que o esperava 
voltar do poço, ainda pequeno, com o balde cheio de 
água fresca e um sorriso farto, ou voltar, já grande, de 
Jerusalém ou de Cafarnaum, com as roupas carregadas 
de pó e o coração de alegrias.

Ela esperava e enfrentou a vigília da noite, como 
tantos anos antes, enfrentara a Estrada (qual procissão 
do Santíssimo) que ía até Judá para a Visita à Prima ou 
até Belém para o Nascimento de Jesus.

Longa noite. Mergulhada no seu Deus e Senhor, ela 
teve tempo para vasculhar o céu à procura da estrela 
de Belém na noite do Silêncio do Sepulcro. Era uma 
questão de horas. Ela bem sabia, desde aquele dia da 
encarnação, que Deus não se manifestava violentamente. 
Por isso, ela não ouviu a pedra rolar, a terra tremer. Era 
uma questão de horas!... Mas quando o vento manso da 
aurora sacudiu as primeiras folhas e um raio fúlgido, 
ténue e cristalino surgiu no céu, ela soube, com toda 
certeza, que Ele estava vivo.

Como foi o encontro, não e possível explicar: uma 
questão de mistério, de segredos entre uma mãe e seu 
filho, entre Deus e Maria, entre o Senhor e sua Serva.

Exultavam o céu e a terra em Deus, nosso Salvador!”
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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) .............................  18h00 – 19h00
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
19h00 – igreja Paroquial de Fão
— Carlos da Silva Ferreira, pais e irmãos
— Maria Luisa Pedras
— José Ferreira da Costa e Glória Correia
— Leonor Correia e irmãos João, Manuel, Maria e José
— Horácio Ferreira
19h30 – Igreja Matriz de Apúlia

No final, Confissões Quaresmais
— Adelino Barros do Monte
— Firmina Cardoso da Silva e família
— Joaquim Catarinoda Faria
— José Filipe da Silva Faria
— Julita Fernandes Gaifem
— Maria Belmira Alves de Sousa, pais e sogros
— Maria Jesus da Costa Veloso e Joaquim Alegre Alves 

Queiroga
— Maria Manuela Arantes Carvalho
— Maria MartinsFerreira, marido, pais e família
— Rodrigo Deveza e esposa
— Rosa Alves Devesa
— Severa Rodrigues Lima
20h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Abilio Fernandes Catarino
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros 
— Maria Maurício Pereira e filho 
—  Modesto do Nascimento Bártolo
— Maria Mariz Vasco,pais,sogros e cunhados
— Emília Fernandes Gaifém e marido
—  Maria Fernandes Vasquinho
— Manuel de Campos Neves,Carolina Azevedo Vasqui-

nho e Arménio Mariz
— Maria  Martins Ferreira Morgado ,marido e genro    
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Eucaristia  
Quinta-feira    30 de março
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— António Luzio Campino
— Francisco Barbosa de Melo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Manuel de Jesus da Silva
— Porfírio Capitão Eiras Novo, pais, sogros e família
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido pais e filhos
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Almas do Purgatório
— Balbina Ferreira Dias, marido, irmã e genro
— Maria Barbosa
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Baltazar Branco de Matos
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— Teresa dos Santos Figueiredo, marido e familia
— António Pereira Azevedo
— António Miranda da Silva (Confraria das almas)
— Adelino Martins de Miranda
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)

— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais e irmãos (marido)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Virgínia da Cruz Barros
— Serafim Gomes Pereira, Florinda Carvalho Loureiro e 

António Santos Cruz
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Ana Cardoso e irmã Teresa
Sexta-feira     31 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Joana Terra de Sousa, marido e filho
— António Gomes da Silva Torres
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— António de Miranda Mariz, Edivani Gardim Mariz, Lino 

Lopez, Marcelo Lopez e Marli Lopez
— Carlos Manuel Hipólito Silva
— Cecilia Lopes Barros e família
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Gonçalves Coelho
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Emília Matos Miranda
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras e Almas do Purgatório
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Hermínia Gomes dos Santos, marido e filhos
— Maria Martins Ferreira Morgado e marido
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Joaquim Sá Fernandes
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Arminda G.Narciso Morais
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
— Manuel Faria Cruz
— Abílio Fernandes Catarino
— Brialinda Santa Marinha Valente
— Joaquim Martinho pais e irmãos
— Lucinda Fernandes Gomes e sogros
— Manuel Azevedo Barros e esposa
Sábado 01 de abril
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Maria Celeste Neto Gomes (1.º Aniv.º)
— Ana Marques da Silva
— Laurinda de Jesus Monteiro
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Emília Fernandes Gaifém (1.º Aniv.º)
— Almas (confr.ª)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Isaura  Ferreira Martins, filho, genro e familia
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Irmãos da Confraria do Santissimo
— António Miranda da Silva (11)
— António Pereira Azevedo
— Alfredo Pedreira  de Faria (27)
18h00 – igreja paroquial de Fão
— Intenção Particular
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Arnaldo Evaristo Pereira da Fonseca Cardoso Fortes 

Lima (30.º dia)
— Manuel da Costa Torres (30.º dia)

Atenção: com a mudança para a Hora de Ve-
rão, há alteração aos horários

Segunda-feira 27 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
—  Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Eduardo Pereira Viana e família
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Maria de Marcos Fradique
— Maria de Campos Graça
— Elvira Miranda Trindade
— Carlos Cardoso Salgado, pais, filhos, sogros irmãos 

e cunhados
— José Gaifém Morgado
— Cristina Gonçalves Carvalho
— Carlos Morais da Benta
— Madre Teresa de Calcutá
— Joaquim do Norte Miranda e pais
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carolina Miana Correia e Marido
— Carolina Ribeiro da Fonte
— Isidro Faria da Cruz
— Joaquim Fontão Pereira
— José Gonçalves Malgueiro
— Manuel António Gonçalves Moreira,Mulher e Filhos
— Manuel Gonçalves Barros
— Manuel Martins Ferreira
— Paulo César Gomes da Cruz e Família
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
— Salvador Gomes Alves,Esposa e Filhos
Terça-feira 28 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— António Alves da Cruz
— Aurélio Azevedo e esposa
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Maria Alice Afonso, pais, cunhada e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Emília Barbosa Miranda, marido e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Joaquim da Silva e sogros
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Manuel Meira Alves
— Ludovina Rosa da Silva, marido, filhos e família
— Gregório da Silva Barros, esposa, filhos, netos e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Avelino Gomes Santos Catarino e família
— Manuel da Silva Félix
— Manuel Azevedo da Cruz, pais e tio António
— Maria da Silva Duarte e família
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Teresa Ferreira Freitas e família
20h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Não há Eucaristia  
Quarta-feira 29 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
—  José Maria Barros Costa, Luzia Marques Reis e João 

da Silva Loureiro

19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Conceição Alves da Silva (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Morgado Lima e família
— Rosa Patrocínio Alves de Matos, marido e filhos
— José Coutinho Torres, cunhados e sogros
Domingo         02 de abril
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Manuel Fernandes do Paço, filhas, sobrinha Isabel e 

familia (neta Andreia)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia (neta Andreia)
— Florinda Alves Miranda
— Irmãos da Confraria das almas
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Vasco Afonso (5)
— Martinho Domingues da Cruz, mãe e avós
— Rosa Ferreira Morgado
— Urbano Gomes Martins (5)
— Em Honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Co-

ração de Jesus e Sagrado Coração de Maria
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
— Fernando de Jesus Capitão Ribeiro

Confissões Quaresmais

Intenções do Papa para abril
Universal – Pelos jovens, para que saibam res-
ponder com generosidade à própria vocação, 
considerando seriamente também a possibili-
dade de se consagrarem ao Senhor no sacerdó-
cio ou na vida consagrada.


