
Contas da Paróquia de Gandra
A Fábrica da Igreja Paroquial de Gandra (São Marti-

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

Receita
Culto  .............................................................4.233,67 €
Festas...........................................................24.889,76 €
Serviços Ministeriais  .......................................000,00 €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ...............000,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................1.200,00 €
Formação e Atividades Culturais  ................... 000,00 €
Outras Receitas .............................................5.271,31 €
     Total de Receita  ...................................35.594,74 €

Despesa
Culto  ...........................................................23.700,70 €
Fornecimento de serviços externos  ..............7.375,18 €
Despesas com pessoal  .....................................000,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................1.200,00 € 
Despesas Patrimoniais ..................................3.769,89 €
Formação e Actividades Culturais  ...............2.938,50 €
Outras Despesas e Encargos ................................4,71 €
    Total de Despesa  ...................................38.988,98 €  
    Saldo de 2016  ......................................  - 3.394,24 €  
    Saldo de 2015  ..........................................6.831,77 €  
    Saldo para 2017  ......................................3.437,53 €

Procissões de Velas em Maio
Procurando que todas as paróquias da Unidade Pas-

toral tenham uma Procissão de Velas em honra de Nossa 
Senhora de Fátima, conseguimos o seguinte calendário:

11 e 13 de maio ........ 21h30 ......................... Fão
12 de maio  ............... 21h30  ................ Gemeses
13 de maio  ............... 21h30  .................Vila Chã
20 de maio  ............... 21h30 ..............       Esposende
27 de maio  ............... 21h00  ....................Apúlia
27 de maio  ............... 21h30  ................Rio Tinto
31 de maio  ............... 20h30 ...................  Gandra 
31 de maio  ............... 21h00  .............  Fonte Boa

Procissão do Santíssimo (Esposende)
À semelhança do que aconteceu nos últimos anos, te-

remos o nosso Lausperene ao longo de toda V Semana 
da Páscoa (este ano de 14 a 20 de maio).

Este ano, porque o dia 21 de maio é o dia da Pere-
grinação Arciprestal à Senhora da Guia, mais uma vez 
optamos por antecipar a nossa Procissão do Santíssimo 
para o início do Lausperene. Assim, no próximo Do-
mingo teremos as Eucaristias nas horas habituais, com a 
nossa Procissão do Santíssimo Sacramento às 17h00 (o 
percurso será o mesmo do ano passado), no qual deve 
participar toda a Catequese à frente do Pálio.

Santos Populares
O Município de Esposende tem vindo a desenvolver 

uma política social dirigida à terceira idade, com o 
objectivo de atenuar o isolamento social, fortalecer 
laços de amizade e desenvolver competências sociais, 
educativas e culturais, com vista à promoção de um 
envelhecimento mais activo. 

De acordo com o programa Envelhecimento Activo 
2017, realizar-se-á no próximo dia 14 de Junho a inicia-
tiva “Santos Populares” na Quinta da Malafaia, sendo 
que as inscrições estão abertas até ao próximo dia 29 
de Maio, nas Juntas de Freguesia.

4.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 2, 14a. 36-41;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 20b-25;
Evangelho – Jo 10, 1-10.
O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo 

do Bom Pastor”, pois todos os anos a liturgia propõe, 
neste domingo, um trecho do capítulo 10 do Evangelho 
segundo João, no qual Jesus é apresentado como “Bom 
Pastor”. É, portanto, este o tema central que a Palavra de 
Deus põe hoje à nossa reflexão.

A primeira leitura traça, de forma bastante completa, 
o percurso que Cristo, “o Pastor”, desafia os homens 
a percorrer: é preciso converter-se (isto é, deixar os 
esquemas de escravidão), ser baptizado (isto é, aderir 
a Jesus e segui-l’O) e receber o Espírito Santo (acolher 
no coração a vida de Deus e deixar-se recriar, vivificar e 
transformar por ela).

A segunda leitura apresenta-nos também Cristo 
como “o Pastor” que guarda e conduz as suas ovelhas. O 
catequista que escreve este texto insiste, sobretudo, em 
que os crentes devem seguir esse “Pastor”. No contexto 
concreto em que a leitura nos coloca, seguir “o Pastor” 
é responder à injustiça com o amor, ao mal com o bem.

O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor”. 
Valeria a pena ler e meditar de modo contemplativo o 
capítulo 10,1-18 do Evangelho de São João. Aí, Jesus 
revela-se como o Bom Pastor, ou melhor, o Perfeito, o 
Belo, o Completo e Pleno Pastor: «Eu sou o bom Pastor: 
o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas» (Jo 10,11). 
Criticando duramente os pastores, isto é, os líderes do 
povo de Israel, Deus tinha prometido vir ele mesmo 
pastorear o seu rebanho: «Ai dos pastores de Israel que 
se apascentam a si mesmos! Os meus pastores não se 
preocupam com o meu rebanho! Eu mesmo cuidarei do 
meu rebanho e o procurarei. Eu mesmo apascentarei o 
meu rebanho, eu mesmo lhe darei repouso. Buscarei a 
ovelha que estiver perdida, reconduzirei a que estiver 
desgarrada, pensarei a que estiver fraturada e restaurarei 
a que estiver abatida» (cf. Ez 34). Pois bem! Agora, o 
Senhor Jesus – e pensemos nele ressuscitado, trazendo 
as marcas gloriosas da paixão – declara solenemente: 
«Eu sou o Bom Pastor!» Ele é o próprio Deus, que vem 
apascentar pessoalmente o seu povo!

Nós somos cristãos; o nosso Pastor é Cristo, aquele 
que por nós deu a vida, aquele que diz: «Eu vim para que 
tenham a vida e a tenham em abundância!» Seremos ove-
lhas desse Pastor se escutarmos a sua voz e atendermos ao 
seu chamamento. Seguindo-o, encontraremos pastagens 
para a nossa vida. 

Hoje também é a Jornada de Oração pelas vocações 
sacerdotais e religiosas. Peçamos ao Senhor que nos envie 
santos e sábios sacerdotes, cheios daquele amor que o 
Senhor Jesus tem pelo seu rebanho. Não nos iludamos: 
o único modo que o Senhor nos indicou para termos os 
pastores de que necessitamos é a oração: «Pedi ao Senhor 
da messe que envie operários para a sua messe». 
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086Fé Contemplada com Maria
Ternura de Mãe – Ternura de Deus

O Coração de mãe é bem parecido com o Coração 
de Deus. A mãe sempre acolhe, 
abraça, perdoa e dá o que tem de 
melhor, para promover a vida das 
pessoas com as quais se relaciona; 
em especial, das de sua família. 
O amor precisa de ternura para se 
fazer sentir.  A ternura no olhar, 
no falar, no abraçar tornam a 
vida mais leve e o amor verda-
deiramente perceptível. Essa dis-
posição para sentimentos suaves 
permite enxergar mais longe e 
perceber o positivo que se esconde 
em cada realidade. Mães biológi-
cas, mães do coração e mães espi-
rituais sabem que a ternura ensina 
a esperar, a ter paciência diante de 
nossa fraqueza e da alheia. 

Deus, que é a fonte primeira do amor e da vida, pre-
senteia as mães com qualidades que as tornam capazes 
de perceber os filhos, além de suas aparências e compor-
tamentos. Nas canções de embalar, nos cuidados e afagos 
maternos, nos olhares, no desvelo em alimentar e vestir 
e na paciente espera, as mães expressam amor e ternura. 

A família é o primeiro espaço de acolhimento, de 
aconchego, de cuidados e da primeira experiência do 
amor e da ternura de Deus. Nesse espaço privilegiado 
para a vida ser gerada, alimentada e desenvolvida física, 
espiritual e afetivamente a presença da mãe, quer física 
ou em lembranças, é marcante em todas as suas etapas.

O coração da mãe está sempre em sintonia de amor 
com Deus e com as pessoas a ela confiadas. As suas preces 
acompanham os filhos, já crescidos, no mundo fora, em 
busca de estudo, de trabalho, da constituição de outra 
família. Mãe é um segundo Anjo da Guarda que Deus 
nos deu, um Anjo Protetor.

Paciente e amorosamente Deus foi conduzindo a 
humanidade, até que a sua ternura fez-se presença em 
Maria, a Cheia de Graça, que se deixou amar por Deus. 
Maria teve o privilégio e a responsabilidade de gerar o 
seu Filho amado, Jesus. Quantos olhares de ternura e de 
paciente espera Maria terá dirigido ao seu Filho!... Che-
gado o tempo certo, Jesus escolheu doze Apóstolos e saiu 
para revelar ao mundo, em palavras e obras, que Deus 
também tem coração. Depois da sua gloriosa ressurreição, 
ao retornar ao Céu, confiou-nos uma missão, a de irmos 
por todo o mundo anunciar o Evangelho a toda a criatura 
e a proclamar a misericórdia e ternura de Deus.

Aqui podemos enquadrar bem a intenção do Papa 
para este mês de maio: «Pelos cristãos em África, para 
que dêem um testemunho profético de reconciliação, de 
justiça e de paz, à imagem de Jesus Misericordioso». 

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 .................................................. 17h00 – 18h00
Quinta ...............................................  19h30 – 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
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim da Silva Barreiro, irmãs e cunhado
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais, irmã e sogro
Quarta-feira 10 de maio
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
— Carlos Artur Cangostas Ferreira e filho
— João Miranda de Jesus Ferreira
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima
— Coração de Jesus e Coração de Maria (mc Lurdes)
— Adelino Barros do Monte
— Adelino Moreira Marques Casais
— Carolina Barros Gonçalves Real
— Emília Fernandes Marques e marido
— Joaquim Catarino de Faria
— José Gonçalves Ribeiro
— Manuel Gonçalves Coelho
— Maria Emília Matos Miranda
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Otília Alves Martins, marido e Deolinda
— Mateus Gonçalves Real
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas (confr.ª)
—  Emília Hipólito Lavandeiras e Julieta Armanda da 

Venda
—  Ramiro Vilas Boas Cruz, pais e tia Joaquina
— Abílio Fernandes Catarino
— António Oliveira Ramires
— Armindo Catarino Santil e irmão Manuel
— Domingos Fernandes Costa, neto João Diogo e Maria 

Fernandes Costa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria da Graça Gomes Valente  
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Ribeiro Cruz, marido, filhos e netos
— Mário Mendonça Lopes Araújo e Maria Eugénia 

Moreda 
— Modesto do Nascimento Bártolo
— Teodósio Gomes Gonçalves, pais e irmão
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Agostinha Alves e marido
— Delfino Machado Ribeiro, esposa, pais e genro
Quinta-feira  11 de maio
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Alívio
— José Guerra Laranjeira
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Alfredo Marques da Silva e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Pereira de Azevedo
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel da Silva Sá

— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alves Igreja, Rui Filipe e Nuno
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Ramos Dias e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira de Azevedo
— Florinda Alves Miranda (Confraria de Santo António)
— Manuel Alves Nogueira e filha Celeste
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
— António Francisco Barros e família
— Aurélio Lopes Figueiredo
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos
21h30 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas 
Sexta-feira 12 de maio
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— António Gomes da Silva Torres
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Manuel Eiras Afonso
— Maria Adriana Queirós Portela
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Não há missa 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há missa 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ação de graças à Nossa Senhora de Fátima
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Manuel Gaifém Morgado e família
— Mário Ferreira Morgado
— Teresa Martins Alves Felgueiras
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Não há missa 
21h30 – igreja paroquial de Gemeses

Procissão de Velas a partir do Calvário
Sábado 13 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Em honra de nossa Senhora de Fátima (mc Fátima)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— António Félix, esposa e filho (filha Maria)
— António Miranda da Silva (23)
— Carolina Ferreira Barroselas, pais e marido (filho 

Joaquim)
— Manuel Ferreira Carvalho 
— Maria Alves de Faria e irmãos
— Pedro Cubelo Arantes Furtado (D. Esperança)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas (m.c.confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— Abílio Fernandes da Fonte
— Arminda G. Narciso Morais     
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira

Segunda-feira 08 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Filomena e Gracinda 
— Maria Teresa Gomes Vieira e Sizínia Vilas Boas Ri-

beiro
— Pedro Miguel Gomes Branquinho
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Nossa Senhora de Fátima
— Carlos Morais da Benta
— Jorge Neto, Emília da Silva Ramos e Rogério Morgado
— Manuel Vicente Curto
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira
— Júlia Alves Lopes, marido e filhos
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelino Faria Briote
— Carolina Miana Correia e Marido
— Geraldo Gonçalves Gomes
— Isidro Faria Da Cruz
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Fernandes Barros ,Irmão Pai e Tio João
— Maria Calista Ferreira,Marido e Pais
— Maria da Conceição Moreira Carvalho,Irmão e Pais
— Octávio João Miranda Vilas Boas Rei
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
Terça-feira  09 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas do Purgatório
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Marques da Silva e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhado e sobrinho
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Laurinda Pires, irmã Laurinda, marido e filho
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Neiva Losa Capitão
— Maria Celina Silva e Sousa
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— António Miranda da Silva (22)
— Carolina Martins Alves de Faria
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Maria Alice Azevedo do Paço, marido, pais e irmãos 
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa e filho (filho 

Manuel)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
— António Cachada Guimarães, Zacarias Francisco 

Barros e esposa

— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa 
— Lucinda Fernandes Gomes, mãe e irmão
— Manuel Faria Cruz
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
— Carlos Cândido Pereira da Silva e pai
— Judite Pinto de Campos
— Maria de Marcos Fradique
— Isaltino Pedrosa Viana e filho Raúl
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima
— Abilio Marques Correia, mãe e avó
— Arminda Gomes Ascenção e marido
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima (Elisabete Sampaio)
— Fernando Alves Lima (30.º Dia)
— Álvaro Pereira Catarino, pais e sogros
— Fernando Lima Miranda
— José Coutinho Torres, cunhados e sogros
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
— Alminhas do Lugar da Fonte (mc casa)
— Nossa Senhora de Fátima
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Rosalina Fernandes Barbosa (1.º aniv.º)
21h30 – igreja matriz de Fão

Procissão de Velas 
Domingo           14 de maio 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva
— Laurinda de Jesus Monteiro
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— António Pereira de Azevedo
— Maria do Sameiro Maciel Faria (marido)
— Florinda Alves Miranda
— Joaquina Alves Maciel e marido
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confr.ª do Santíssimo Sacramento 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Alberto Azevevedo da Cunha e esposa
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Manuel Jorge Alves Pereira (Pais)
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Abel de Carvalho
17h00 – Procissão do Santíssimo em Esposende
18h00 – igreja Matriz de Fão
— S. José
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— S. José


