
Paróquia de S.ta Maria dos Anjos
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria dos 

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

Receita
Culto  ...........................................................92.475,77 €
Festas...........................................................53.555,75 €
Serviços Ministeriais  ..................................10.865,00 €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ............5.625,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................2.160,00 €
Formação e Atividades Culturais  ................ 6.360,00 €
Receitas Financeiras  ......................................... 27,61 €
Outras Receitas .............................................8.869,79 €
     Total de Receita  .................................179.938,92 €

Despesa
Culto  ...........................................................50.606,85 €
Fornecimento de serviços externos  ............34.984,38 €
Despesas com pessoal  ................................45.519,04 €
Valores Consignados à Cúria ........................2.160,00 € 
Despesas Patrimoniais ................................44.521,89 €
Formação e Actividades Culturais  ...............9.511,45 €
    Total de Despesa  .................................187.303,61 €  
    Saldo de 2016  ......................................  - 7.364,69 €  
    Saldo de 2015  ........................................10.624,20 €  
    Saldo para 2017  ......................................3.259,51 €

Visita aos doentes e idosos
Preparando a celebração da Páscoa, fazemos esta 

semana a Visita aos Doentes e Idosos, com o seguinte 
calendário:
Apúlia  .................Terça (de tarde) e Quarta (de manhã)
Gandra ................................................ Quarta (de tarde)
Fão e Fonte Boa ................................... Sexta (de tarde)
Rio Tinto ..................................... Sexta (fim da manhã)
Vila Chã ............................................... Sexta (de tarde)

Agradece-se que os familiares dos interessados 
façam a sua inscrição na Sacristia, deixando a direção 
correta para podermos identificar a casa.

Via Sacra Jovem Arciprestal
Na próxima sexta-feira, dia 7, às 21h00, teremos a 

Via Sacra Jovem Arciprestal, que sai da Igreja Matriz 
de Esposende e vai até S. Lourenço (Vila Chã).

Recolha de sangue em Gandra
A Associação Humanitária dos Dadores de Esposen-

de, em conjunto com o Instituto Português do Sangue e 
da Transplantação, vai levar a efeito mais uma recolha 
de sangue em Gandra, no domingo, dia 9 de Abril de 
2017, das 9h00 às 12h30.

Peregrinação Arciprestal ao Sameiro
Nas comemorações deste Ano Mariano, realiza-se 

no próximo dia 29 de Abril a nossa Peregrinação Arci-
prestal ao Sameiro, com a celebração do Sacramento 
do Crisma, a ter lugar às 16h00, na Cripta do Sameiro.

Para organizarmos esta Peregrinação, estamos a 
tratar de um autocarro (pelo menos) por Paróquia, 
saindo pelas 09h00, passando pela Penha e S. Torcato 
(Guimarães), indo já almoçar ao Sameiro. O preço por 
pessoa será de 7,00 €. As inscrições podem ser feitas na 
Sacristia, até ao dia de Páscoa.

5.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ez 37, 12-14; 
Salmo – Sal 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8;
2.ª Leit. – Rom 8, 8-11;
Evangelho – Jo 11, 1-45.

Neste 5.º Domingo da Quaresma, a liturgia garante-nos 
que o desígnio de Deus é a comunicação de uma vida 
que ultrapassa definitivamente a vida biológica: é a vida 
definitiva que supera a morte.

Na primeira leitura, Jahwéh oferece ao seu Povo exi-
lado, desesperado e sem futuro (condenado à morte) uma 
vida nova. Essa vida vem pelo Espírito, que irá recriar o 
coração do Povo e inseri-lo numa dinâmica de obediência 
a Deus e de amor aos irmãos.

A segunda leitura lembra aos cristãos que, no dia do 
seu Baptismo, optaram por Cristo e pela vida nova que 
Ele veio oferecer. Convida-os, portanto, a ser coerentes 
com essa escolha, a fazerem as obras de Deus e a viverem 
“segundo o Espírito”.

O Evangelho garante-nos que Jesus veio realizar o 
desígnio de Deus e dar aos homens a vida definitiva. Ser 
“amigo” de Jesus e aderir à sua proposta (fazendo da 
vida uma entrega obediente ao Pai e um dom aos irmãos) 
é entrar na vida definitiva. Os crentes que vivem desse 
jeito experimentam a morte física; mas não estão mortos: 
vivem para sempre em Deus.

Lázaro estava doente, a sofrer; depois, morreu. As 
suas irmãs estavam tristes, angustiadas, imploraram 
tanto pela vinda do Senhor para curar o irmão... E Jesus 
não foi; Jesus demorou-se. Quantas vezes fazemos, nós 
também, esta mesma experiência na nossa vida. “Esta 
doença não leva à morte; ela serve para a glória de Deus, 
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela!” E, 
pensemos bem: “Jesus era muito amigo de Marta, de sua 
irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu dizer que Lázaro 
estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar em 
que se encontrava”... Os caminhos de Deus não são os 
nossos caminhos, os nossos tempos e modos não são os 
d’Ele. “Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não 
teria morrido...” Jesus sentiu a morte de Lázaro, Jesus 
“ficou profundamente comovido” e chorou por Lázaro, 
mas não impediu a sua doença e a sua morte! Vejamos: 
Deus não é tapa-buracos; nunca compreenderemos o Seu 
modo de agir! Ele ama-nos…, Ele é fiel…,  Ele conhece as 
nossas dores. Mas, jamais compreenderemos o Seu modo 
de agir no mundo e na nossa vida! Uma coisa é certa: se 
acreditarmos, veremos sempre a glória de Deus, e em tudo 
no mundo e em tudo na nossa vida Deus será glorificado!

Então, Jesus consolou Marta e Maria. Jesus promete- 
-lhes a Ressurreição. Como todo o judeu, as irmãs espe-
ram a Ressurreição no Último Dia, no final dos tempos. 
Jesus, então, faz uma das revelações mais impressionantes 
de todo o Evangelho: “Eu sou a Ressurreição e a Vida!” 
Atenção! Levemos a sério esta afirmação! Detenhamo- 
-nos diante dela, admirados! A Ressurreição que os judeus 
esperavam chegou: é Jesus! 
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Fé Contemplada com Maria
7.ª Alegria: A Coroação no Céu

A sétima alegria de Maria é sua Assunção ao céu. “E 
viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do 
sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 
doze estrelas sobre a sua cabeça”. (Ap 12, 1)

Saudemos Maria na sua 7.ª ale-
gria: “Salvé Rainha, Virgem Imacu-
lada,  Mãe de Deus e dos Homens, 
vida doçura, esperança nossa e 
nossa guia! Salvé!... ó Maria!

Cremos com todo o fervor da 
nossa fé  na Tua triunfante Assunção 
em alma e corpo ao céu, onde és 
aclamada rainha por todo o coro dos 
anjos e por todos os Santos, e a eles 
nos unimos para louvar e bendizer o 
Senhor que Te exaltou sobre todas 
as criaturas. 

Sabemos que o Teu olhar, que 
maternalmente acaricia a humilde 
e sofredora humanidade de Cristo 
na terra, se sacia no céu na contem-
plação da gloriosa humanidade da 
sabedoria incriada, e que o gozo da 

tua alma, ao contemplar face a face a adorável Trindade 
faz com que o teu coração palpite com beatífica ternura. 

E nós, pobres pecadores, nós, a quem o corpo se so-
brepõe aos anseios da alma, nós Te imploramos  que pu-
rifiques os nossos sentidos, de maneira que aprendamos, 
cá em baixo, na terra, a deleitar-nos em Deus, somente 
em Deus, no encanto das criaturas. 

Estamos certos de que Teus olhos misericordiosos 
fixar-se-ão nas nossas misérias e nas nossas  angústias, 
nas nossas  lutas  e nas nossas fraquezas, que Teus lábios 
sorrirão sobre as nossas alegrias e as nossas vitórias, que 
Tu ouvirás a voz de Jesus dizer-Te de todos nós,  como o 
fez Ele do seu  discípulo amado: “Eis aí o teu filho”. E nós, 
que Te invocamos, Mãe nossa,  nós Te tomamos como o 
fez João, como guia forte e consolo da nossa vida mortal. 

Nós temos a vivificante certeza de que teus olhos, que 
choraram na terra, banhada pelo sangue de Jesus, voltar-
se-ão uma vez mais para este mundo presa de guerra, de 
perseguições, de opressão dos justos e dos fracos. 

E, no meio da escuridão deste vale de lágrimas, nós 
esperamos da Tua luz celestial e da Tua doce piedade, 
o consolo para as aflições dos nossos corações, para as 
atribulações da Igreja e do nosso país.

Cremos finalmente que na glória, na qual Tu reinas, 
vestida de sol e coroada de estrelas Tu és, depois de Jesus, 
o gozo de todos os anjos e de todos Santos. 

E nós, que nesta terra passamos como peregrinos, 
animados pela  fé na futura ressurreição, olhamos para Ti, 
nossa vida, nossa doçura, nossa Guia e nossa esperança. 

Atraí-nos para Ti, com a mansidão de tua voz, para 
apresentar-nos um dia,  depois de nosso exílio nesta terra,  
a Jesus, o fruto bendito do Teu seio, ó graciosa, ó piedosa, 
ó doce Virgem Maria”. 

(Adaptada do PAPA PIO XII)
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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



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 Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelino Barros do Monte
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Angélica Moreira Silva e Maria Moreira
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
— João do Vale Martins
— Joaquim Catarino Faria de Faria
— Joaquim Gomes Enes
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros e irmã e 

S. José
20h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
—  Manuel Alves Pereira
— Abílio Fernandes Catarino
— Abílio Fernandes da Fonte e irmã
— Cidália Gonçalves da Costa e marido
— Domingos Fernandes da Costa e neto João Diogo
— João Diogo Valente Costa, avós e tia Brialinda
— Manuel Moreira Torres
— Maria de Fátima Mouquinho da Costa
— Maria Eiras Lopes e pais 
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Mário de Azevedo Sá e mãe
— Modesto do Nascimento Bártolo    
20h30 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e família
— Manuel Gonçalves Pimenta, esposa e filhos
— Manuel da Cruz Pimenta, sogros e família
Quinta-feira    06 de abril
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria da Glória Lopes de Miranda e marido
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Ação de Graças
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almas do Purgatório
— Ana MArques da Silva
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Beatriz Pinheiro Neto, marido, filhos e nora
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Emília Pires Afonso, marido e filhas
— Hilário Sampaio Boaventura, esposa e família
— Joaquim Pimenta da Silva Pires
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva
— Laurinda da Silva Pires e família
— Laurinda da SIlva Pires, pais e sogros
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Barbosa e marido
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— António Pereira Azevedo
— Laurinda da Silva Lage e pais (marido)

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel Miranda da Cruz e família
— Teresa Félix Miranda, M.ª Rosa Cruz e filho Maximinos
20h30 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora
Sexta-feira     07 de abril
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— João Miranda de Jess Ferreira e pais
— José Manuel Brandão Soares
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— António Jesus Queiroga e esposa
— Carlos Alberto Silva Santos do Vale e pai
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Emília Ribeiro da Silva, filho e Ana Gomes Eusébio
— Herminia Gonçalves Marcos , marido e filha
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Gonçalves Coelho
— Maria Leite Pereira Silva, marido, filho e avó
— Maria Leonilde, Joaquim Real e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino (conf. Esp. Santo de Coura )
— Arminda Gomes Narciso Morais
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz ,marido e filho
— Júlia Maciel de Sousa 
— Lucinda Fernandes Gomes ,mãe e irmão
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel Faria Cruz 
— Manuel Vale Costa
— Marcos Sá Escrivães, esposa e pais
— Maria Gonçalves Félix ,marido,filhos e genro
— Palmira Morais Catarino ,marido e filho
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h30 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
Sábado 08 de abril
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Missa da Reconciliação
—  Ana Marques da Silva (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Rosa Ramos Vasco  (1.º Aniv.º)
— Joaquina Azevedo Cruz (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Adélio José Gonçalves (Fernanda)
— Albino Maciel Soares e familia
— Alfredo Pedreira de Faria (28)
— Ana Alves Lage, marido, filhos e netos (Adelino Maciel)
— António Miranda da Silva (13)
— António Pereira Azevedo
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Carolina Alves Nogueira e marido
— João Valentim Barroso Lopes, irmã Brealinda Alves 

Miranda e familia
— Teresa da Costa Freire, filho e irmãos (Maria do Carmo)

Segunda-feira 03 de abril
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Rosalina Fernandes Barbosa
— António Gomes da Silva Torres
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Fernandes Gaifém, pais, irmãos e Almas
— Armando Gajeiro Reis e esposa
— Carlos Morais da Benta
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues
— Carolina Miana Correia e Marido
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
— Isidro Faria da Cruz
— Manuel Gonçalves Sá Lopes,Esposa e Mãe
— Manuel Machado Seara e Família
— Manuel Martins Ferreira
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
Terça-feira 04 de abril
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José
— S. Judas Tadeu
— Sr. do Bom Fim
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Fernandes, esposa, filho e Cândido Pires
— António Gonçalves da Silva e esposa
— Carlos Cruz SIlva Sogra, Cunhada e Sobrinhos
— Gracinda António Barbosa, mãe, filha e genro
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Costa Neiva
— Manuel de Jesus da Silva, pais e irmão
— Manuel Ferreira Clemente, esposa e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Dias de Boaventura e família
— Maria dos Anjos Baltazar Branco, marido e mãe
— Maria Elvira Lima Miranda dos Santos, marido e filho
— Maria Lucia Lisboa Pires, pais e família
20h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva (12)
— António Pimenta e familia
— Manuel Carreira Martins e familia 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros e 

irmãos
— Maria da Silva Barreiro, irmãos e cunhado
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Pimenta Guimarães e pais 
20h30 – igreja paroquial de Gandra
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
Quarta-feira 05 de abril
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Ana Nazaré de Barros Lima, marido e famíília
19h00 – igreja Paroquial de Fão
— Arlindo Rodrigues Fernandes
— Domingos Barros e esposa
— José Miranda Trindade
— Manuel Gomes Soares

18h00 – igreja paroquial de Fão
— Maria Silva da Costa (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Zacarias Martins Afonso (7.º Dia)
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Barbosa de Castro e esposa
— José Pereira Lima e neta Sílvia Maria Carvalho
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (afilhada Carolina)
— Manuel Matos Ferreira, pais e irmão
— Marcelino Lima Neves, pai e irmã
— Maria de Jesus Carreira Martins, marido, Eugénia 

Martins Pereira e marido
Domingo de Ramos       09 de abril

Atenção à alteração dos horários
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Bênção dos Ramos e Exposição do Santíssimo
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Ferreira Carvalho (30.º dia)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— Ana Alves da Lage, marido e filhos (filho José Maciel)
— Florinda Alves Miranda
— José Alves Nogueira
09h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confr.ª Nossa Senhora do Rosário
09h45 – igreja da Misericórdia
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão (na Matriz)
10h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
11h00 – igreja paroquial de Gandra
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
15h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Encerramento do Lausperene com Procissão do San-

tíssimo e Eucaristia da Paixão, pelos Paroquianos
15h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
15h30 – igreja paroquial de Gandra
— Sermão e Procissão
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
21h00 – igreja paroquial de Gandra
— Via Sacra

Próximas Confissões Quaresmais
Continuam a decorrer as Confissões Quaresmais no 

Arciprestado de Esposende, com os seguintes horários.
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

Lausperene Comemorativo em Vila Chã
Celebramos, esta semana, como nos anos anteriores, 

o nosso Lausperene Comemorativo, com a Exposição 
do Santíssimo todos os dias às 16h30, e encerramento 
com a Eucaristia, às 19h00, excepto sexta-feira, que 
termina às 18h00. 

No Sábado, a Exposição é, como habitualmente, às 
10h00, encerrando às 16h00, com a Missa da Recon-
ciliação.


