
Contas da Paróquia de Gemeses
A Fábrica da Igreja Paroquial de Gemeses (São Mi-

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

Receita
Culto  .............................................................4.651,94 €
Festas...........................................................14.993,18 €
Serviços Ministeriais  ....................................6.078,50 €
Receitas Patrimoniais e Financeiras   ..........37.815,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................1.310,00 €
Formação e Atividades Culturais  ................... 000,00 €
Outras Receitas .............................................2.125,60 €
     Total de Receita  ...................................66.974,22 €

Despesa
Culto  ...........................................................14.254,14 €
Fornecimento de serviços externos  ..............3.588,68 €
Despesas com pessoal  .....................................000,00 €
Valores Consignados à Cúria ........................1.310,00 € 
Despesas Patrimoniais ................................30.623,40 €
Formação e Actividades Culturais  ...............8.927,50 €
Outras Despesas e Encargos ..............................36,90 €
    Total de Despesa  ...................................58.740,62 €  
    Saldo de 2016  ......................................... 8.233,60 €  
    Saldo de 2015  ........................................28.377,43 €  
    Saldo para 2017  ....................................36.611,03 €

Lausperene em Esposende
À semelhança do que aconteceu nos últimos anos, 

teremos o nosso Lausperene ao longo de toda V Sema-
na da Páscoa (este ano de 14 a 20 de maio), começan-
do com a Procissão do Santíssimo, antecipada de um 
Concerto/Oração comemorativo do Centenário das 
Aparições de Fátima, às 17h00.

Durante a semana teremos a Eucaristia às 16h30, 
seguida da Exposição do Santíssimo, que fica em 
adoração até às 21h00.

No sábado, último dia do Lausperene, cumpriremos o 
seguinte horário de adoração:
09h00 .......................................  10.º Ano da Catequese 
10h00 .........................................  9.º Ano da Catequese 
11h00  .......................................... 8.º Ano da Catequese
12h00 .........................................  7.º Ano da Catequese
13h00 .........................................  6.º Ano da Catequese
14h00 .........................................  5.º Ano da Catequese
15h00 .........................................  4.º Ano da Catequese
16h00 .........................................  3.º Ano da Catequese
17h00 .................................  1.º e 2.º Ano da Catequese
17h30 ................................. Agrupamento 301 do CNE
19h15 ...............................  Eucaristia de Encerramento

Voluntariado para a praia
O Centro Social e Paroquial de Fonte Boa tem aber-

tas inscrições para voluntários que aceitem acompanhar 
as crianças do ATL na praia, durante o mês de julho. 

Os interessados e disponíveis para esse serviço devem 
dirigir-se à Secretaria do Centro Social e Paroquial.

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

idoso, com a eucaristia às 15h30, onde haverá o sacra-
mento da Santa Unção para quem o queira receber.  

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

5.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 6, 1-7; 
Salmo – Sal 33, 1-2. 4-5. 18-19;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 4-9;
Evangelho – Jo 14, 1-12.

A liturgia deste domingo convida-nos a reflectir 
sobre a Igreja – a comunidade que nasce de Jesus e cujos 
membros continuam o “caminho” de Jesus, dando teste-
munho do projecto de Deus no mundo, na entrega a Deus 
e no amor aos homens.

A primeira leitura apresenta-nos alguns traços 
que caracterizam a “família de Deus” (Igreja): é uma co-
munidade santa, embora formada por homens pecadores; 
é uma comunidade estruturada hierarquicamente, mas 
onde o serviço da autoridade é exercido no diálogo com 
os irmãos; é uma comunidade de servidores, que rece-
bem dons de Deus e que põem esses dons ao serviço dos 
irmãos; e é uma comunidade animada pelo Espírito, que 
vive do Espírito e que recebe do Espírito a força de ser 
testemunha de Jesus na história.

A segunda leitura também se refere à Igreja: cha-
ma-lhe “templo espiritual”, do qual Cristo é a “pedra an-
gular” e os cristãos “pedras vivas”. Essa Igreja é formada 
por um “povo sacerdotal”, cuja missão é oferecer a Deus 
o verdadeiro culto: uma vida vivida na obediência aos 
planos do Pai e no amor incondicional aos irmãos.

O Evangelho define a Igreja: é a comunidade dos 
discípulos que seguem o “caminho” de Jesus – “cami-
nho” de obediência ao Pai e de dom da vida aos irmãos. 
Os que acolhem esta proposta e aceitam viver nesta dinâ-
mica tornam-se Homens Novos, que possuem a vida em 
plenitude e que integram a família de Deus – a família do 
Pai, do Filho e do Espírito.

Por isso Jesus nos dizia: «Não se perturbe o vos-
so coração. Se acreditais em Deus, acreditai também 
em mim!» Estejamos atentos: estas não são palavras 
ditas ao vento, para ninguém! São palavras, são exorta-
ção para nós, cristãos de agora; palavras para cada um 
de nós e para nós todos, palavras verdadeiramente pro-
vocantes! No mundo complexo, numa realidade plena 
de desafios, na nossa vida pessoal tantas vezes sofrida, 
tantas vezes ferida, cheia de tantas contradições e desa-
fios, o Senhor olha-nos, estende-nos as mãos, abre-nos 
o coração e enche-nos de serenidade e confiança: «Não 
se perturbe o vosso coração!»

Pensemos nos desafios dos tempos atuais: o desafio 
de crer e testemunhar o Senhor em situações tão cheias 
de promessas, mas também tão confusas... O Senhor in-
siste: «Acreditais em Deus, acreditai também em mim!» 
Ter fé em Cristo! Eis o desafio para nós! Ontem, como 
hoje, é necessário proclamar a nossa fé n’Ele, a nossa 
entrega a Ele, a nossa certeza de que Ele pode dar um 
novo sentido à nossa existência. Por isso, não tenhamos 
medo de colocar toda a nossa confiança no Senhor; não 
hesitemos em procurar de todo o coração seguir os passos 
do Senhor Jesus!
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087Fé Contemplada com Maria
Quem é Maria, na Igreja?

– É a Imaculada Mãe de Deus, que por nós acolheu, 
no coração, no ventre, o Verbo do 
Pai que veio para nos salvar.

– É a serva do Pai, inteira-
mente consagrada para cumprir 
até o último dia da história huma-
na a vontade salvífica d’Ele em 
nosso favor.

– É a inseparável coopera-
dora do Salvador, sua generosa 
e heróica companheira em toda 
a história da nossa salvação, da 
Anunciação à Cruz “até à coroa-
ção perpétua de todos os eleitos” 
(LG62); viveu com Ele cada uma 
das Suas ações, pequenas ou gran-
des, com firmeza de fé e ardente 
caridade, “para restaurar a vida 
sobrenatural das almas” (LG61).

– É o santuário vivo do Espírito Santo, eterno Amor, 
que dilatou tanto o Seu coração, a ponto de transformá-la 
em Mãe de todos os homens, capaz de acolher a todos – 
por testamento do Filho agonizante – como filhos, e de 
amar a todos com o mesmo amor com que Ela ama Jesus.

– É a Mãe da Igreja, sacramento de salvação, a sua 
mais alta e perfeita realização: a raiz, o coração, o modelo 
realizado de amor virginal ao Esposo divino e de ternura 
materna para com a família humana, a inseparável coope-
radora no dar a todos a luz da Verdade e a graça da Vida.

– É a Mãe dulcíssima, que acompanha no caminho 
de realização e que também quer que sejamos capazes de 
partilhar com ela as Suas misericórdias e as Suas ânsias, 
para que todos se tornem um único “homem novo” em 
Cristo, na sua existência terrena e na sua vocação eterna.

A Mãe de Deus não nos pede que vivamos procuran-
do fazer coisas extraordinárias, mas vivendo de modo 
extraordinário (ou seja, com fé sincera e com ardente 
amor) as coisas vulgares do quotidiano da vida; de modo, 
porém, que não se viva para si ou para o seu pequeno 
mundo, mas “para todos”: passados, presentes e futuros, 
distantes e próximos, partilhando com todos as alegrias e 
as tristezas, as fadigas e as esperanças, “para o hoje da 
terra” e “para o amanhã do céu”. 

Deste modo, a nossa vida tornar-se-á, nas mãos de 
Maria, um tesouro precioso, na medida em que nos empe-
nharmos a ser “mais humanos” e “mais cristãos”, como 
que um Evangelho vivo. Sentir-nos-emos – como Maria 
e com Ela – “representante” de todos diante do Senhor, 
para adorar, agradecer, oferecer, rezar “por todos”. 

Habituar-nos-emos, deste modo,  a olhar a todos com 
os Seus olhos de Mãe, a abrir-se a todos – nos limites do 
possível – com a Sua solícita atenção, a fazer-se tudo 
para todos com o Seu Coração, que a todos ama e acolhe.

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
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Barros do Monte
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Ana Cristina Matos Sousa Lenha (Tinó)
— Angelina Barros Gonçalves Real, maridoe e genro
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Emília Hipólito Dias e marido
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Gonçalves Coelho
— Manuel Torres Costa Monteiro, filho, pais, genro e sogros
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Augusta Revelo Machado
— Maria Emília Tomé Almeida
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Em louvor do Sr. da Cruz
— Deolinda Gomes Catarino e marido
— Laurentina Arantes Carreira, pais, sogros e António 

Carlos Hipólito
— Manuel Alves Pereira
— Manuel Fernando Sá Lima 
— Manuel Moreira Torres
— Maria da Eira Lopes 
— Maria Maurício Pereira e filho
— Matias Rodrigues de Carvalho e esposa
— Modesto do Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Luísa Sá Pereira (100.º aniv.º de nascimento)
— Adelino Martins Ferreira Oliveira
— Josefina Amélia Azevedo Felgueiras, irmãos e cunhados
— Pai e família, sogros e família de João Tarrrio
— Teresa Martins Ferreira
Quinta-feira  18 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— João António Alves da Cruz
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
—  Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— António da Costa Fitas
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— Albino Maciel Soares
— António Pereira de Azevedo
— Maria da Conceição Martins Fiuza, marido, filhas, 

genro e netos
— Rogério dos Santos Barroso (Confraria Santo António)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Ana Gonçalves Barros, marido, filha e genro

Sexta-feira 19 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— José Inácio Miranda Ferreira e Família
— António Gomes da Silva Torres
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Horácio Ferreira
— Manuel Francisco Alve Júnior e esposa
— Maria de Marcos Fradique
— Olinda dos Santos Portela
— Rosália Moledo Brandão, marido e filho 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda Gomes N. Morais
— Cândido Pereira Dias Vinha, esposa e filho  
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Eugénia Silva Moreda
— Lúcia de Sá Escrivães    
— Lucinda Fernandes Gomes e sogros
— Manuel da Cruz Pontes e pais
— Manuel Faria Cruz 
— Maria Auxília Pontes Carvalho e irmão
— Maria Gonçalves Félix, marido, filhos e genro 
— Maria Mariz Vasco, pais e cunhados
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— José Azevedo dos Santos Portela, esposa e família
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e
— António da Conceição, esposa e filho
— José Fernandes Vendeiro e Ana Euzebio da Silva
— Maria da Guia e marido
— Maria Marques, filha e neto
— Zacarias Martins Afonso
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins 
Sábado 20 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Porfírio Gonçalves Chaves (30.º dia)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (esposa)
— Alfredo Pedreira de Faria
— António Miranda da Silva (25)
— António Pereira de Azevedo
— Aurora Ferreira da Rendeira, pais e cunhado Adelino 

(Virgínia)
— Baltazar Branco de Matos
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Florinda Alves Miranda
— Gracinda Sousa Priegue, marido, filho, neto, pais e 

sogros (Berta Silva)
— Henrique José da Lomba, esposa e neto Manuel Hen-

rique
— Laurinda da Silva Lage (filha Fernanda)
— Manuel Ferreira Carvalhoo
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)

Segunda-feira 15 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— José Pinto de Jesus Nibra
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Acção de Graças ao Senhor Bom Jesus
— Albina Barros Peixoto, marido, filhos e Albino Pe-

drosa Campos
— António Gomes Viana
— Carlos Morais da Benta
— Frankelim Gaifém de Campos
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— Manuel Azevedo Correia e esposa
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— P.e José Miguel Torres Pereira
— Adelina Faria Briote
— António Miranda Domingues e família
— Carolina Miana Correia e marido
— Isidro Faria da Cruz
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
Terça-feira  16 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— António Luzio Campino
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Almas do Purgatório
— Ana Marques da Silva e família
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— José Marques da Silva, esposa e filha
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Manuel Vicente, esposa, filho e sogros
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva (24)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Porfírio da Costa Portela, esposa e Félix Santamarinha
— Teresa Gonçalves Pimenta e familia
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Brito Gomes e João Miranda Faria
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Lucinda Rosa da Cruz e seus pais
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e irmã Rita
— Ludovina Lopes Miranda, marido e pais
Quarta-feira 17 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Leonor Correia e irmãos João, Manuel, Maria e José
— Maria Ermelinda da Costa Lata e Ermelinda da Costa

18h00 – igreja matriz de Fão
— Francisco Gomes de Amorim (1.º Aniv.º)
— Raimundo Rolo Pereira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fátima e Pastorinhos
— Alminhas casa Marques 
— Alminhas do Lugar da Fonte (mc casa)
— Domingos Alves Vilas Boas, esposa e filhos
— Inácio Nogueira Monte e esposa
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
— Rosália Gomes dos Santos, Maria dos Anjos Gomes 

dos Santos, marido e restante famíla
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Manuel Anselmo Barbosa Novo (30.º Dia)
— Manuel Reis Loureiro (30.º Dia)
21h30 – igreja matriz de Esposende

Procissão de Velas 
Domingo           21 de maio 

XVI 
Peregrinação

Arciprestal
à  Senhora

da Guia

07h00 – Saída dos Peregrinos a pé da Igreja Matriz de 
Apúlia até Belinho.

09h30 – Concentração de todas as paróquias do nosso 
Arciprestado no Adro e Av. da Igreja de Beli-
nho. 

10h00 – Início da caminhada em direcção à Capela da 
Senhora da Guia.  À chegada será celebrada a 
Eucaristia, este ano presidida por D. Francisco 
Senra Coelho, Bispo Auxiliar.

Neste domingo, como já é habitual, não será celebra-
da a Eucaristia nas paróquias. 
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos


