
Contas da Paróquia de Rio Tinto
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fão (São Paio) apro-

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

Receita
Culto  .............................................................5.125,31 €
Festas..................................................................00,00 €
Serviços Ministeriais  ....................................4.790,00 €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   .................60,00 €
Valores Consignados à Cúria ...........................705,00 €
Formação e Atividades Culturais  ................... 567,55 €
Outras Receitas .............................................1.850,82 €
     Total de Receita  ...................................13.098,68 €

Despesa
Culto  ................................................................162,60 €
Fornecimento de serviços externos  ..............5.253,93 €
Impostos  ......................................................... 255,16 €
Despesas com pessoal  ..................................7.065,00 €
Valores Consignados à Cúria ...........................705,00 € 
Despesas Patrimoniais .......................................41,60 €
Formação e Actividades Culturais  ..................210,00 €
    Total de Despesa  ...................................13.693,29 €  
    Saldo de 2016  .........................................  - 594,61 €  
    Saldo de 2015  ........................................53.268,45 €  
    Saldo para 2017  ....................................52.673,84 €

Peregrinação Arciprestal ao Sameiro
Nas comemorações deste Ano Mariano, realiza-se no 

próximo sábado, dia 29 de Abril, a nossa Peregrinação 
Arciprestal ao Sameiro, com a celebração do Sacramen-
to do Crisma, a ter lugar às 16h00, na Cripta do Sameiro.

Como apareceu pouca gente para o autocarro, ire-
mos carregar em Vila Chã (junto à Igreja), Esposende 
(junto às Piscinas), Fão (junto ao Hospital) Fonte Boa 
e Rio Tinto (junto à Igreja) e Apúlia (junto à escola). 
Começamos a carregar às 09h00, esperando às 10h00 
já estarmos a caminho da Penha.

 
Apúlia

faz recolha de Sangue
A Associação Humanitária dos Dadores de Esposen-

de, em conjunto com o Instituto Português do Sangue 
e da Transplantação e a habitual colaboração da Pa-
róquia de Apúlia, vai levar a efeito mais uma recolha 
de sangue em Apúlia, este domingo, dia 23 de Abril de 
2017, das 9h00 às 12h30.

Festa do Idoso em Gemeses
No próximo dia 27 de Maio haverá a festa do doente/

idoso, que será aberta a toda a comunidade. 
A festa terá início com a eucaristia às 15h30, onde 

haverá o sacramento da Santa Unção para quem o queira 
receber. De seguida, no salão paroquial haverá uma de-
monstração das aparições de Fátima em 1917, em forma de 
comemoração do centenário das aparições. Para finalizar 
haverá um lanche partilhado.

As inscrições para o sacramento da Santa Unção devem 
ser feitas na sacristia até ao dia 20 de Maio.

2.º Domingo de Páscoa
Domingo da Divina Misericórdia

1.ª Leit. – Act 2, 42-47;
Salmo – Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 3-9
Evangelho – Jo 20, 19-31.
A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comuni-

dade de Homens Novos que nasce da cruz e da ressurrei-
ção de Jesus: a Igreja. A sua missão consiste em revelar 
aos homens a vida nova que brota da ressurreição.

Na primeira leitura temos, na “fotografia” da comuni-
dade cristã de Jerusalém, os traços da comunidade ideal: 
é uma comunidade fraterna, preocupada em conhecer 
Jesus e a sua proposta de salvação, que se reúne para 
louvar o seu Senhor na oração e na Eucaristia, que vive na 
partilha, na doação e no serviço e que testemunha – com 
gestos concretos – a salvação que Jesus veio propor aos 
homens e ao mundo.

A segunda leitura recorda aos membros da comu-
nidade cristã que a identificação de cada crente com 
Cristo – nomeadamente com a sua entregapor amor ao 
Pai e aos homens – conduzirá à ressurreição. Por isso, os 
crentes são convidados a percorrer a vida com esperança 
(apesar das dificuldades, dos sofrimentos e da hostilidade 
do “mundo”), de olhos postos nesse horizonte onde se 
desenha a salvação definitiva.

No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e 
ressuscitado é o centro da comunidade cristã; é à volta 
d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela 
recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar 
as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na 
vida da comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu 
testemunho) que os homens encontram as provas de que 
Jesus está vivo.

É importante que acolhamos inteiramente a mensagem 
que nos vem da palavra de Deus neste segundo Domingo 
de Páscoa, instituído por S. João Paulo II com o nome 
de «Domingo da Divina Misericórdia». Nas diversas 
leituras, a liturgia parece traçar o caminho da misericór-
dia que, enquanto reconstrói a relação de cada um com 
Deus, suscita também entre os homens novas relações 
de solidariedade fraterna. Cristo ensinou-nos que «o 
homem não só recebe e experimenta a misericórdia de 
Deus, mas é também chamado a “ter misericórdia” para 
com os demais. “Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7)» (Dives in 
misericordia, 14). 

Depois, Ele indicou-nos as múltiplas vias da miseri-
córdia, que não só perdoa os pecados, mas vai também 
ao encontro de todas as necessidades dos homens. Jesus 
inclinou-se sobre toda a miséria humana, material e es-
piritual, para na Sua Misericórdia nos dar a Vida Nova, 
a vida no Ressuscitado.

O Ano da Misericórdia já terminou, mas o seu espírito 
e a sua vivência deve continuar nas nossas vidas, para ser-
mos espelhos da misericórdia de Deus  no mundo de hoje.
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Fé Contemplada com Maria
A Virgem Maria e a Misericórdia

A missão e a comunhão são dois 
dos cinco «aspetos fundamentais» 
que marcam a identidade do discí-
pulo missionário (Documento de Apa-
recida, 278). A dinâmica de gestação 
que orienta o presente ano pastoral 
remete a missão para a Páscoa e a 
comunhão para a segunda parte do 
Tempo Comum. Ora, o mês de maio 
(que se aproxima) está na transição 
entre esses dois momentos: no dia 
15, o Pentecostes encerra o tempo 
de Páscoa; no dia 16, recomeça o 
Tempo Comum. No itinerário pascal 
valorizamos a missão como ponto 
de partida, no qual o encontro com 
o Ressuscitado não pode ficar no 
silêncio, mas precisa de ser comuni-

cado aos outros. Os (primeiros) discípulos experienciam a 
missão de anunciar a alegria do Evangelho. O versículo 14 
do primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos refe-
re que os discípulos «perseveravam unidos em oração, em 
companhia de algumas mulheres, entre as quais, Maria, 
mãe de Jesus». Com este testemunho pascal, o que nos 
impede de olhar para Maria como discípula missionária?

O Catecismo da Igreja Católica (número 2677) lembra 
que, na «Ave Maria», pedir «rogai por nós, pecadores, 
agora e na hora da nossa morte» é recorrer à «Mãe de 
Misericórdia». A celebração jubilar reforça o convite a 
imitar Maria como discípula missionária da alegria da mi-
sericórdia. «A doçura do seu olhar nos acompanhe neste 
Ano Santo, para podermos todos nós redescobrir a alegria 
da ternura de Deus. Ninguém, como Maria, conheceu a 
profundidade do mistério de Deus feito homem. Na sua 
vida, tudo foi plasmado pela presença da misericórdia 
feita carne. A Mãe do Crucificado Ressuscitado entrou 
no santuário da misericórdia divina, porque participou 
intimamente no mistério do seu amor. Escolhida para ser a 
Mãe do Filho de Deus, Maria foi preparada desde sempre, 
pelo amor do Pai, para ser Arca da Aliança entre Deus e os 
homens. Guardou, no seu coração, a misericórdia divina 
em perfeita sintonia com o seu Filho Jesus. 

 Ao pé da cruz, Maria, juntamente com João, o discí-
pulo do amor, é testemunha das palavras de perdão que 
saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido 
a quem O crucificou, mostra-nos até onde pode chegar 
a misericórdia de Deus. Maria atesta que a misericórdia 
do Filho de Deus não conhece limites e alcança a todos, 
sem excluir ninguém. Dirijamos-lhe a oração, antiga e 
sempre nova, da ‘Salve Rainha’, pedindo-lhe que nunca 
se canse de volver para nós os seus olhos misericordiosos 
e nos faça dignos de contemplar o rosto da misericórdia, 
seu Filho Jesus» (Francisco, Bula de Convocação do Jubileu 
Extraordinário da Misericórdia, 24).
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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 ...................................................  Encerrado
Quinta ...............................................  19h00 – 20h00
Sábado................................................ 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
— Acção de graças a Santo Amaro
— Almerinda Pereira Campos, marido e Condelina 

Moledo
— Cândida Rodrigues Meira, António Torres e Manuel 

Trindade e esposa
— Elvira Miranda Trindade
— José Ramos da Fonseca
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima (mc Alice Lima)
— Adelino Barros do Monte
— Alcindo Carreirinha de Carvalho
— Ana Cristina Marcos Sousa Lenha (Tinó)
— Avelino da Costa Carvalho
— Carlos Manuel Hipólito Silva e pai
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Brandão de Faria
— Manuel Gonçalves Coelho
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Maria Rodrigues Filipe e marido
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— António Torres da Silva e pais
— Joaquim Fernandes Santil,esposa ,filhos  e genro
— José Tomás Faria Azevedo ,pais e sogros
— Manuel Azevedo Martins e Maria Martins Belinho
— Manuel Pinheiro Rodrigues ,pais e sogros
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vlas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Agostinha Alves e marido
Quinta-feira  27 de abril
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Eduardo Pereira Viana e família
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— Armindo da SIlva Branco, esposa e filho
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— Carolina Matias da Rocha, filhas e genro
— Gracinda Antónia Pires e Albino Alves Sampaio
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Laurentina Barbosa Miranda e marido
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Rossas Gonçalves Jorge
— Mário Ramos Fernandes
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Miranda da Silva (18)
— António Pereira Azevedo

— Baltazar Branco de Matos
— Evangelina Gomes Martins
— Firmino Alves Guimarães e esposa
— José Pereira de Azevedo e familia
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Manuel Alves Paço Júnior, esposa e filhos (filho José)
— Manuel Faria Maciel (pai) 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Avelino Gomes Santos Catarino e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Deolinda Moreira da Silva, mario, filhos e genros
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Gabriel Moreira da Silva
— Manuel Cardoso e Silva
— Manuel da Silva Félix
Sexta-feira 28 de abril
16h30 – igreja Matriz de Esposende
—  Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Coutinho Torres 
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Adelino Gonçalves Vasco e esposa
— Arminda Gomes N. Morais
— Brialinda Santa Marinha Valente
— Carolina Moreira da Venda, marido e filho
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Martinho, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes, mãe e irmão
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora de Lurdes (mc Alice Lima)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Maria Rosália Ribeiro Ferreira, pais e irmãos
— Rodrigo Devesa e esposa
— Zacarias Martins Afonso
Sábado 29 de abril 

Peregrinação Arciprestal ao Sameiro
16h00 – Na Cripta do Sameiro
— Paroquianos 
Domingo           30 de abril
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Emília da Silva Couto (1.º aniv.º)
— Laurinda de Jesus Monteiro (30.º dia)
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Maciel Nogueira e pais
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Albino Maciel Soares (esposa de Paulino Lopes Soares)

Segunda-feira 24 de abril

Festas do Bom Jesus de Fão

08h00 –  Alvorada
08h30 –  Entrada da Banda de Música 

– Banda de Música de Oliveira 
09h00 –  Entrada da fanfarra 

– Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Fão
09h00 –  Procissão aos Enfermos,
 que termina com a Eucaristia
15h00 –  Visita às Exposições
21h30 –  Actuação ao vivo – Joana D’Arc
23h00 –  Espectáculo de Fogo Preso 

encerramento das festas
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— António Gomes da Silva Torres
— Maria das Graças Martins Augusto
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais, sogros e família
— José Maria Pires Couto, pai e irmão
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues
— Carminda Moreira da Silva
— Carolina Miana Correia e Marido
— Isidro Faria da Cruz e Pais
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Manuel dos Santos Perelhal e Esposa
— Manuel Sousa Ponte e Esposa
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho (mc Legião de Maria)
Terça-feira  25 de abril
Não há missas, tendo em conta a Reunião do Clero

Quarta-feira 26 de abril
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

Confirmação ou Crisma?
A palavra “confirmação” não significa que o baptis-

mo precise ser confir-
mado, ele é definitivo. 
(Durante alguns tem-
pos surgiu um equívo-
co que se prende com o 
baptismo das crianças. 
Dado que no baptismo 
seriam os pais a re-
nunciar ao pecado e a 
professar a fé cristã, a 
confirmação seria uma 
tomada de posição do 

adolescente/jovem que agora estaria preparado para 
professar a sua fé). 
Em que consiste o rito da confirmação?

O rito essencial da Confirmação é a unção com o san-
to crisma (óleo misturado com um bálsamo perfumado, 
consagrado pelo Bispo na Missa Crismal), feita com a 
imposição da mão por parte do ministro (ordinariamente 
é o Bispo) que pronuncia as palavras sacramentais pró-
prias do rito: “Recebe por este sinal, o Espírito Santo, 
o Dom de Deus”.
Porque devo receber este sacramento?

O Sacramento da Confirmação é um sacramento da 
iniciação cristã, isto é, introduz o cristão no mistério 
pascal de Jesus Cristo que o mergulha na vida nova ofe-
recida pelo Espírito Santo. Não se trata de completar a 
“cédula da vida cristã”, mas de receber o dom de Deus 
que nos permite viver com plenitude a experiência cristã. 

Celebrar a Confirmação ou Crisma

— Alfredo Pedreira de Faria (30)
— António Miranda da Silva (19)
— António Pereira Azevedo
— Florinda Alves Miranda
— Irmãos da Confraria das almas
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Rodrigo Deveza Gomes Ribeiro (1.º Aniv.º)
— Maria Faria de Carvalho (1.º Aniv.º)
— Ana Correia Fernandes Oliveira (1.º Aniv.º)
— Zacarias Martins Afonso (30.º Dia)
— Albino Luís Martins (30.º Dia)
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Maria Fernandes Vasquinho (1.º Aniv.º)
— Ex.combatentes 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Carlos Ferreira Morgado e Mãe
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Almas (m.c.confr.ª)
— Horácio Martins de Matos (30.º dia)
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— S. João Paulo II e Santa Filomena


