
Contas da Paróquia de Fão
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fão (São Paio) 

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

Receita
Culto  ...........................................................15.901,06 €
Festas...........................................................12.179,46 €
Serviços Ministeriais  ..................................11.060,00 €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ...............196,18 €
Valores Consignados à Cúria ........................2.080,00 €
Formação e Atividades Culturais  ................ 1.363,91 €
Outras Receitas .............................................3.968,95 €
     Total de Receita  ...................................46.749,56 €

Despesa
Culto  ...........................................................12.019,60 €
Fornecimento de serviços externos  ..............7.269,71 €
Despesas com pessoal  ................................10.920,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................2.080,00 € 
Despesas Patrimoniais ..................................6.182,21 €
Formação e Actividades Culturais  ...............1.650,00 €
    Total de Despesa  ...................................40.121,52 €  
    Saldo de 2016  ......................................... 6.628,04 €  
    Saldo de 2015  ........................................75.519,96 €  
    Saldo para 2017  ....................................82.148,00 €

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.

Visita Pascal
Encontra-se praticamente organizada a Visita Pas-

toral nas oito Paróquias da Unidade Pastoral, que se 
realizará nos moldes dos anos anteriores.

A todos quantos nos ajudaram a organizar esta 
Visita e connosco a vão realizar, desde já a nossa gra-
tidão por mais este serviço prestado à comunidade.

Agradecemos também a todos quantos vão receber 
em suas casas a Visita Pascal, num testemunho de FÉ 
no Ressuscitado.

Informamos que, embora os Párocos não acompa-
nhem qualquer compasso, andarão pelas paróquias 
a manifestar  a sua comunhão com os que os repre-
sentam e a benzer as casas novas daqueles que o pre-
tendam. Para isso devem inscrever-se na Sacristia de 
cada paróquia até à Vigília Pascal.

Fonte Boa e Rio Tinto
A empresa EDP Distribuição, vai executar a limpeza 

do mato, desramação e corte de árvores que estejam 
próximos dos condutores e por baixo da linha elétrica.

Os proprietários poderão acompanhar os trabalhos e 
se pretenderem podem proceder à  remoção dos materiais 
sobrantes, com aviso prévio para a referida Empresa. 
Para mais informações dirija-se à secretaria da Junta de 
Freguesia.

Domingo de Ramos (Paixão do Senhor)
1.ª Leit. – Is 50, 4-7; 
Salmo – Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11;
Evangelho –  Mt 26, 14 – 27, 66.
O mistério que celebramos este domingo – a Paixão 

e Morte do Senhor – e vamos celebrar de modo mais 
pausado e contemplativo nestes dias da Grande Semana 
– a Semana Santa –, é resumido de modo admirável na 
segunda leitura: o Filho, sendo Deus, tomou a forma de 
servo e fez-se obediente ao Pai por nós até a morte de 
cruz. E o Pai exaltou-O e deu-Lhe um nome que está 
acima de todos  os nomes, para a nossa salvação! Eis o 
grande mistério! Eis a salvação que nos foi dada!  

Mas isso custou ao Senhor! É sempre assim: os ideais 
são lindos; colocá-los na vida, na carne da nossa existên-
cia, requer renúncia, lágrimas, sangue! O Filho, para nos 
salvar, teve que aprender como um discípulo, teve que 
oferecer as costas aos verdugos e o rosto às bofetadas! 
Que ideal tão alto!... e que caminho tão baixo! Que ideal 
tão sublime!... e que meios tão trágicos!  

Foi assim com Jesus… e é assim connosco! É na dor 
da carne da vida que o Senhor nos convida a participar 
da Sua cruz e a caminhar com Ele para a ressurreição. 
Infelizmente, nós, que aqui nos sentamos à mesa com 
Ele, tantas vezes O deixamos de lado: “Quem me vai 
trair é aquele que comigo põe a mão no prato!” –  Esta 
palavra é para nós!... Comemos o seu Pão ao redor deste 
Altar sagrado e, no entanto, abandonamo-l’O nas horas da 
cruz: “Esta noite vós ficareis decepcionados por minha 
causa!” – Que pena! Queríamos um Messias fácil, um 
Messias que nos protegesse contra as intempéries da vida, 
que fosse bonzinho para o mundo actual. Como seria bom 
um Messias de acordo com o assassinato de embriões, 
com o aborto, com a libertinagem reinante... Mas, não! 
Esse Messias prefere morrer a matar, esse Messias exige 
que O sigamos radicalmente, esse Messias convida-nos 
a receber a mesma rejeição que Ele recebe do mundo: 
“A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui 
e vigiai comigo!” 

Nós que nos preparamos para celebrar estes dias 
sagrados, não nos acovardemos, não reneguemos nosso 
Senhor, não O deixemos padecer sozinho, crucificado por 
um mundo cada vez mais infiel e ateu, um mundo que 
denigre o nome de Cristo e da sua Igreja!... Não é fácil, 
não será fácil a luta: “Vigiai e orai, para não cairdes 
em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é 
fraca!” Que nos sustente a força daquele que por nós se 
fez fraco! Que nos socorra a intercessão daquele que orou 
por Pedro para que a sua fé não desfalecesse! E se, como 
Pedro, cairmos, ao menos, como Pedro, arrependamo-nos 
e choremos!
Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus Cristo!...

…que pela vossa santa cruz remistes o mundo!

10
 a

 1
6 

de
 a

br
il

Se
m

an
a 

Sa
nt

a

C
on

ta
ct

os

Fé Contemplada com Maria
Compaixão da Virgem no Calvário

O poema “Compaixão da Vir-
gem na morte do Filho”, ou “Poema 
à Virgem”, como ficou também 
conhecido, foi escrito por José 
Anchieta em homenagem a Nossa 
Senhora durante o tempo de cati-
veiro que viveu. 

Neste poema do Padre Anchieta, 
somos levados a refletir com ele so-
bre o sofrimento da Virgem Mãe de 
Deus no mistério da paixão e morte 
de seu Filho:
Por que ao profundo sono, alma, 

tu te abandonas,
e em pesado dormir, tão fundo 

assim ressonas?
Não te move a aflição dessa mãe 

toda em pranto,
que a morte tão cruel do filho chora tanto?

Os sofrimentos de Jesus Cristo, os maus tratos, as 
humilhações, o desprezo, a flagelação, os tormentos, e 
principalmente o escândalo da Cruz vivido pelo Filho, 
são também os padecimentos suportados pela Virgem 
Maria, expressos na poesia de Anchieta:

Se o não sabes, a mãe dolorosa reclama
para si quanto vês sofrer ao filho que ama.

Pois quanto ele aguentou em seu corpo desfeito,
tanto suporta a mãe no compassivo peito.

O sacrifício do Filho do Altíssimo no altar da Cruz 
foi também o sacrifício da Mãe de Deus. O oferecer-se 
de Cristo ao Pai em sacrifício pelos nossos pecados foi 
também a entrega em sacrifício de Maria, por amor de 
toda a humanidade:

Mas a fruta preciosa, em teu seio nascida,
à própria boa mãe dá para sempre a vida,

e a seus filhos de amor que morreram na rega
do primeiro veneno, a ti os ergue e entrega.

O coração de Jesus Cristo, transpassado pela lança 
(cf. Jo 19, 34), era também o coração da Virgem Maria, 
transpassado pela dor de Mãe pela morte do seu único 
Filho. A vida do Filho de Deus, totalmente entregue à 
vontade do Pai, era a mesma vida da Virgem Mãe, que 
entregou-se inteiramente ao desígnio do Altíssimo:

Sucumbiu teu Jesus transpassado de chagas,
ele, o fulgor, a glória, a luz em que divagas.

Quantas chagas sofreu, doutras tantas te dóis:
era uma só e a mesma a vida de vós dois!

O coração de Cristo, transpassado de dor, é também 
o coração de Nossa Senhora, transpassado de amor por 
nós. Supliquemos a ela que sejamos purificados nesta 
fonte de Água Viva que jorra do coração de seu Filho e 
do seu coração de Mãe:

Ó morada de paz! sempre viva cisterna
da torrente que jorra até a vida eterna!

Esta ferida, ó mãe, só se abriu em teu peito:
quem a sofre és tu só, só tu lhe tens direito.
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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) .............................  Encerrado
Sábado (Esposende) ............................. 10h00 – 12h00

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
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Gonçalves Coelho
— Maria Alves Oliveira e marido
— Maria Emíla Matos Miranda
— Rosa Gonçalves da Costa
21h30 – igreja paroquial de Fonte Boa
— A catequese e o grupo de jovens Nova Era vai rea-

lizar a via sacra encenada. O percurso é da capela 
da senhora da Graça até à igreja.

Quinta-feira  13 de abril
Início do Tríduo Pascal – Instituição da Eucaristia

O início do Tríduo Pascal acontece «na Missa da Ceia 
do Senhor» (tarde de Quinta-Feira santa). Mas o Tríduo 
propriamente dito será a Sexta-Feira Santa (dia da paixão, 
morte e sepultura de Jesus), o Sábado Santo (dia em que o 
corpo de Cristo repousou no sepulcro) e o Domingo (dia 
da ressurreição e das primeiras aparições de Jesus). O 
coração pulsante do grande Mistério é a «Vigília Pascal, 
mãe de todas as santas vigílias».

Afirmar que o Tríduo é o ponto culminante do ano 
litúrgico equivale a dizer que ele é o verdadeiro centro 
de toda a liturgia cristã. Ele não é uma simples festa, mas 
a festa das festas (cf. Catecismo da Igreja Católica, n. 
1169). Não há, no decurso do ano litúrgico, nada maior 
do que ele. 

Qual a razão desta importância ímpar do Tríduo 
Pascal, perguntarão os nossos leitores? A resposta volta 
a dá-la o documento já citado juntamente com a Consti-
tuição Litúrgica: “Porque a obra da redenção humana e 
da perfeita glorificação de Deus foi realizada por Cristo 
especialmente no seu mistério pascal” (Ibidem), e porque 
“Cristo está sempre presente na sua Igreja, especialmente 
nas acções litúrgicas” (SC 7). É esta presença de Cristo, 
particularmente nas celebrações do Tríduo Pascal, que faz 
delas o ponto culminante da liturgia cristã.

Bendito seja Deus pela Liturgia destes três dias san-
tíssimos. Não é para recordar factos do passado, por mais 
importantes que sejam, que participamos nas celebrações 
do Tríduo, mas para tornar presente um Mistério, cuja 
eficácia nos envolve e une a Cristo. O Senhor da cruz, do 
túmulo e da ressurreição toca-nos naqueles ritos, ilumina-
nos nas palavras e cânticos que proferimos e escutamos. 
Não somos nós que nos tornamos santos, mas é Cristo 
que nos santifica através da participação viva, consciente 
e activa nestas celebrações.

Se já adquiriste o hábito de não trocar a participação 
no Tríduo por outras ocupações da tua vida, dá graças 
ao Senhor e continua a fazê-lo. Se, pelo contrário, nunca 
participaste nas suas celebrações, deixa-me dizer-te que 
ainda não descobriste o que é começar a ser cristão deve-
ras. Se quiseres, aceita livremente o meu convite: vem ao 
Tríduo. Nele encontrarás Cristo, e, se não Lhe opuseres 
resistência, Ele transformará a tua vida.
17h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— Albino Maciel Soares (Confraria das almas)
— António Pereira Azevedo
— José do Paço Faria, pais e tias (Elvira)
— Maria Bilas-Boas, marido e pais (neto Joaquim)

20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Ferreira Martins, marido, Marcelino Lima Ne-

ves, pai e irmã
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
Sexta-feira   14 de abril

– Celebração da Paixão –
15h30 – igreja Matriz de Esposende 
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
19h00 –  Gemeses – Via Sacra pela freguesia. Início no 

cruzamento da Rua Central com a Rua Cimo de Vila.
Sábado 15 de abril

– Vigília Pascal – 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
19h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— António Miranda da Silva (15)
— Firmino Silva Azevedo e esposa
— Hilário Fernandes Carreira
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta e familia
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
21h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
21h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
21h15 – igreja paroquial de Gandra
— Mário Ferreira Morgado
— Rosa Gomes Carreirinha, marido e genro
22h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
Domingo          Páscoa 16 de abril
08h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Alberto Azevedo da Cunha e esposa
— Deolinda Magalhães Barros Lopes e família (filha Irene)
— Sílvia Maria Carvalho e avós (Aniv) 
08h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira Azevedo
— Florinda Alves Miranda
— Irmãos da Confraria das almas
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
20h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
20h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos

Últimas Confissões Quaresmais
Continuam a decorrer as Confissões Quaresmais no 

Arciprestado de Esposende, com os seguintes horários.
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

Segunda-feira 10 de abril
21h00 – igreja Matriz de Esposende 

Missa da Reconciliação
— António Gomes da Silva Torres
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Rosalina Fernandes Barbosa
Terça-feira  11 de abril
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— João Pedro Menina Eiras
— José Guerra Laranjeira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana de Lemos, marido e filhos
— António Boaventura Pires e esposa
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Augusto Gonçalves da Rocha, esposa, filho e Celeste 

Barros
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel de Jesus da Silva, pais e irmão
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais e irmãos
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva (14)
— Celeste Nogueira, pai e tios
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adolfo Miranda, esposa, filha e neta
— Arménio José e esposa, Izequiel Barros e irmãs Izaura 

e Virgínia
— Armindo Fernandes Eiras e esposa
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
Quarta-feira 12 de abril
16h30 – igreja da Matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— José Pinto de Jesus Nibra
19h00 – igreja matriz de Fão
— Alcinda Pereira da Silva e marido
— Judite Pinto de Campos
— Maria de Marcos Fradique
19h45 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Modesto Nascimento Bártolo
— Maria Maurício Pereira e filho
— Abílio Fernandes Catarino 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino (pessoa amiga)
— Maria Alves da Rendeira (sobrinho Álvaro)
— Maria Pires Loureiro, marido e família 
20h00 – igreja matriz de Apúlia

Missa da Reconciliação
— Adelino Barros do Monte
— Araci Fernandes Pires e marido
— Arminda Gomes Ascenção e marido

Quarta-feira, dia 12
21h00 – Procissão de Velas como andor de Nossa Se-
nhora da Soledade, da Capela da Senhora da Saúde para 
a Igreja Matriz.
21h30 – Concerto sobre o tema da Paixão com o Coro 
de Câmara da Igreja Matriz de Esposende.
Quinta-feira, dia 13
17h00 – Missa da Instituição da Eucaristia com a ce-
rimónia do Lava Pés, seguida da Trasladação do Santíssi-
mo Sacramento para o Horto, presidida por D. Francisco 
Senra Coelho, Bispo auxiliar de Braga.
21h30 – Procissão dos Passos  com o Sermão do Pretó-
rio (na Igreja da Misericórdia), Sermão do Encontro e 
Sermão do Calvário (Igreja Matriz). 
Sexta-feira, dia 14
09h30 – Oração de Laudes, seguida do Sacramento da 
Reconciliação até às 12h00.
15h30 – Celebração Solene da Paixão do Senhor, pre-
sidida por D. Francisco Senra Coelho, Bispo auxiliar de 
Braga.
21h30 – Procissão do Enterro do Senhor  com o Sermão 
do Enterro e o Sermão da Soledade (Igreja Matriz). 
Sábado, dia 15
09h30 – Oração de Laudes, seguida do Sacramento da 
Reconciliação até às 12h00.
17h00 – Encerramento da igreja Matriz para prepara-
ção da Vigília Pascal  
22h00 – Vigília Pascal,  presidida por D. Francisco Sen-
ra Coelho, Bispo auxiliar de Braga.
Domingo, dia 16 – Dia de Páscoa
10h00 – 12h00 – 20h00 — Eucaristia Pascal
11h00 – Visita Pascal às Instituições
14h00 – Visita Pascal à População
19h30 – Visita Pascal aos Bombeiros e Encerramento
Segunda, dia 17 
10h00 — Eucaristia Pascal
11h00 – Procissão da Recolha das Imagens com a ce-
lebração da Via Lucis

Confissões Quaresmais


