
Procissões da S.ª de Fátima (em Fão)
Estão já definidas as Procissões de Nossa Senhora de 

Fátima, que ficam assim distribuídas:
Junho – Rita Cubelo Machado (sai dos Lírios)
Julho – Vera Priegue (sai de ..................)
Agosto – Graça e Carminda Monteiro (sai de .........)
Setembro – Santa Casa da Misericórdia (Sai do Lar)
Outubro – Graça Carlota (sai de.......)  

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 domingo, dia 27 de Maio, haverá a 

festa do doente/idoso, com a eucaristia às 15h30, onde 
haverá o sacramento da Santa Unção para quem o 
queira receber.  

As inscrições para o sacramento da Santa Unção 
devem ser feitas na sacristia até este domingo.

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.

Festa de S. Sebastião (em Fonte Boa)
A Comissão de Festas em honra de São Sebastião de 

Fonte Boa avisa toda a comunidade que irá iniciar o 
seu peditório, porta a porta, a partir do dia 23 de Maio.

Vila Chã
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 Vila Chã, vai levar a efeito mais uma recolha 
de sangue em Vila Chã, no próximo domingo, dia 28 de 
maio de 2017, das 9h00 às 12h30.

6.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 8, 5-8. 14-17;
Salmo – Sal 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 e 20;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 15-18;
Evangelho – Jo 14, 15-21.
A liturgia do 6.º Domingo da Páscoa convida-nos a 

descobrir a presença – discreta, mas eficaz e tranquili-
zadora – de Deus na caminhada histórica da Igreja. A 
promessa de Jesus – “não vos deixarei órfãos” – pode 
ser uma boa síntese do tema.

A primeira leitura mostra exatamente a comunidade 
cristã a dar testemunho da Boa Nova de Jesus e a ser uma 
presença libertadora e salvadora na vida dos homens. 
Avisa, no entanto, que o Espírito só se manifestará e só 
atuará quando a comunidade aceitar viver a sua fé inte-
grada numa família universal de irmãos, reunidos à volta 
do Pai e de Jesus.

A segunda leitura exorta os crentes – confrontados 
com a hostilidade do mundo – a terem confiança, a darem 
um testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor 
a todos os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo, 
que fez da sua vida um dom de amor a todos, deve ser 
o modelo que os cristãos têm sempre diante dos olhos.

O Evangelho apresenta-nos parte do “testamento” de 
Jesus, na ceia de despedida, em Quinta-feira Santa. Aos 
discípulos, inquietos e assustados, Jesus promete o “Pa-
ráclito”: Ele conduzirá a comunidade cristã em direção 
à verdade; e levá-la-á a uma comunhão cada vez mais 
íntima com Jesus e com o Pai. Dessa forma, a comunidade 
será a “morada de Deus” no mundo e dará testemunho 
da salvação que Deus quer oferecer aos homens.

Cada Comunidade é a “morada de Deus” no mundo 
quando, guiada pelo Espírito, testemunha a comunhão, 
vivendo da Palavra que Ele nos recorda e celebrando os 
Sacramentos, que são sempre da comunidade, que não 
propriedade privada. Só vivendo desse modo nós experi-
mentamos que estamos n’Ele, n’Ele enxertados como os 
ramos na videira, n’Ele incorporados como os membros 
do corpo unidos à Cabeça. 

Um cristianismo que tivesse só a Palavra de Deus, sem 
valorizar os sete sacramentos – sobretudo o Batismo e a 
Eucaristia –, seria um cristianismos mutilado, deficiente, 
anémico, não condizente com a fé em Jesus Cristo.

Ora, é esta comunhão misteriosa e real com o Senhor 
que nos faz amar Jesus e viver Jesus com toda a seriedade. 
É cristão de modo pleno quem experimenta o Senhor Jesus 
vivo e íntimo na sua vida e celebra tal união, tal cumpli-
cidade de amor, nos sacramentos. Aí sim, as exigências 
do Senhor, os seus mandamentos, não nos parecem 
pesados, não nos são pesados, não são um fardo exterior 
que suportamos porque dá jeito. Quem vive a experiência 
deste Jesus presente e doce no Espírito derramado em nós, 
experimenta que cumprir os preceitos do Senhor é uma 
exigência doce, porque é exigência de amor e, portanto, 
libertadora, pois tira-nos de nós mesmos e faz-nos respirar 
um ar novo, o ar do Espírito do Ressuscitado.
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088Fé Contemplada com Maria
Peregrinação à Senhora da Guia

Decorre este Domingo, 21 de maio, a XVI Peregri-
nação Arciprestal ao santuário da 
Senhora da Guia, pequena ermida 
na freguesia de Belinho onde há 
vários anos reside forte devoção 
Mariana. 

Desde o ano de 2001 a devo-
ção local à Senhora da Guia foi-se 
transformando em devoção arci-
prestal, convencionando-se em 
2002 que o 3.º Domingo de maio 
seria dedicado à peregrinação das 
paróquias de Esposende, sendo 
esta a primeira Peregrinação Ar-
ciprestal anual a um “santuário” 
Mariano no Arciprestado de Espo-
sende, da Arquidiocese de Braga.

A peregrinação de 2017 – a 
XVI Peregrinação Arciprestal – 

será presidida por D. Francisco Senra Coelho, Bispo 
Auxiliar de Braga.

Porque os Santuários Marianos são Casas de Maria, 
por onde peregrinamos para contemplarmos a Fé com 
Maria, procuramos conhecer melhor esta ermida e a sua 
história.

Na Capela da Senhora da Guia existia um lampião 
de azeite, voltado a ocidente, que servia de farol aos 
navegantes que passavam ao largo da costa. Atualmente 
esse ponto de orientação tornou-se obsoleto, embora o 
topónimo se mantenha.

A tradição oral atribui ao Monte da Senhora da Guia 
duas lendas curiosas.

Numa delas explica-se a existência das imagens de 
Nossa Senhora, uma vez que durante as invasões bárbaras, 
e mais tarde muçulmanas, este monte teria servido de re-
fúgio às populações, que teriam trazido para sua proteção 
uma imagem de Nossa Senhora da Guia. Essa imagem 
teria sido resguardada num dos nichos das fragas… Já na 
atualidade, por meados da década de 1970, a capela foi 
edificada, criando melhores condições de culto.

Numa outra lenda que marca também este local,  de 
acordo ainda com a tradição oral, diz-se que, na gruta do 
Monte Jóia, também conhecido por Monte Cabreiro, teria 
vivido um monge, no século XIX. Esse monge habitaria 
a gruta durante o verão, indo para Lisboa vender cautelas 
de lotaria durante o Inverno… A gruta em causa é uma 
cavidade natural talhada na rocha, cuja entrada se encontra 
junto de um enorme penedo nas proximidades da Capela. 
A entrada é estreita e no interior podem-se observar três 
imagens de Nossa Senhora.

Com lenda ou sem lenda, é a esta ermida de Nossa 
Senhora da Guia que vamos peregrinar este domingo para 
nos encontrarmos com Maria nesta sua casa que ela nos 
oferece e na qual nos 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
Quarta-feira 24 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— Maria de Lourdes Azevedo dos Santos Bettencourt
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Joaquim Lopes Gaifém
— Maria de Marcos Fradique
— Rufino Ferreira Soares, pais e sogros
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Barros do Monte
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã Es-

perança
— Emília Fernandes Dias Hipólito e família
— Emília Hipólito Dias, marido e filho
— Garcinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Joaquim Catarino de Faria
— Manuel Duarte Ferreira, esposa e filhos
— Manuel Gonçalves Coelho
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Silvina Maciel da Silva, marido e família
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Armindo da Cruz Torres, pais e irmãos
— Brialinda Santa Marinha Valente e João Diogo Valente 

da Costa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Joaquina Azevedo Arantes
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas da Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Joaquim de Sousa Bezerra (94 anos de nascimento)
 Maria do Vale Morgado e marido
Quinta-feira  25 de maio
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Francisco Barbosa de Melo
— Maria dos Anjos Baptista Dias
— Rosalina Fernandes Barbosa
— Rui Manuel de Barros Zão
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
—  Associados do Sagrado Coração de Jesus
— 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
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria da Conceição da Silva e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre

20h00 – igreja paroquial de Gemeses
—  Santo António
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e marido
— António Pereira de Azevedo
— Laurinda da Silva Lage (marido)
— Rosa Gomes Lopes, marido e genro
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e Carolina Moreira Gomes
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Manuel da Silva Félix
— Maria Regina Gomes da Costa, mãe, sogra e filha
— Teresa da Silva Barreiro e marido
Sexta-feira 26 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— António Gomes da Silva Torres
— Maria da Conceição Meira Vila-Chã
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzis
— Alice Ferreira Monteiro
— Arlindo Martins Afonso e Maria de Marcos Fradique
— Horácio Martins de Matos
— Idalina Martins Afonso e marido José Martins Dias
— Joaquim Cubelo, esposa e família 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de Graças a  Nossa Senhora de Fátima
— Abílio Fernandes Catarino
— Antónia de Azevedo Sá e filho
— Arminda G. Narciso Morais  
— Brealinda Santa Marinha Valente e António Gomes 

Gonçalves
— 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 Azevedo Barros e esposa
— Manuel Catarino Inês e pais
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Brialinda Félix Santil e irmão Joaquim
— Ramiro da Venda Torres e pais   
— Ramiro Vilas Boas Cruz   
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Ferreira Alves, esposa e genro
— António Ferreira Andrade
— Maria Ferreira Ramos e restante família
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António Martins Alves, esposa e filho
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Porfirio Alves Ribeiro
— Rosário Ferreira de Mirnda e marido 
Sábado 27 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Manuel Gonçalves Branco (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Ferreira da Silva e esposa
— António Miranda da Silva (27)

Segunda-feira 22 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Almas
— Maria José Viana da Silva Pinto
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Beneméritos e irmãos falecidos da Confraria do Se-

nhor Bom Jesus
— Almas
— Carlos Morais da Benta
— Maria cardoso Paço, marido Domingos Martins Lima 

e Carminda Amélia dos Passos Lima
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas
— Carmina Moreira da Silva
— Carminda Miana Correia, marido e irmão
— Isidro Faria da Cruz
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Lopes Veloso,esposa, filhos, genros e bisnetos
— Manuel Machado Seara
— Manuel Vilas Boas de Faria e pais
— Maria Ferreira Calista, marido e pais
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Rosália Pereira de Melo e marido
Terça-feira  23 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— José Ferreira Dias, esposa, filho e Adélio Rodrigues 

Pereira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Porfírio Gonçalves Chaves
— Ana Marques da SIlva e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinhos
— David da Silva Sampaio
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda (Conf. de Santo António)
— António José Oliveira dos Santos
— António Miranda da Silva (26)
— Irmãos da Confraria das Almas
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais (2.º Aniv.)
— André José Fernandes, esposa e pais
— António Faria e Silva, esposa, cunhada Teresa, genro 

Carlos e filha
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel da Costa Cruz, pais e irmãos
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Pimenta Gomes, Rosa Pinto da Fonseca, marido 

e filha

Intenções do Papa para Maio
Pela Evangelização – Pelos cristãos em 
África, para que deem um testemunho 
profético de reconciliação, de justiça e de 
paz, à imagem de Jesus Misericordioso.

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Avelino Gomes dos Santos Catarino (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Joaquim Lopes Gaifém  (1.º Aniv.º)
— José Manuel Rodrigues da Silva (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Lugar da Fonte (m.casa)
— Mário Ferreira Morgado
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Valentim de Azevedo Carneiro (1.º Aniv.º)
21h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

Procissão de Velas, que encerra com a Eucaristia
— Nossa Senhora de Fátima
22h00 – igreja matriz de Apúlia

A encerrar as Procissões de Velas
— Alfredo Gomes Catarino Júnior  (1.º Aniv.º)
— Joaquim da Costa Veloso (30.º Dia)
Domingo           28 de maio 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira de Azevedo
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Florinda Alves Miranda
— Henrique José da Lomba, esposa e neto Manuel Hen-

rique
— Irene Carreira Azevedo
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Ramos dos Santos e sogro Laurentino
— Maria da Conceição de Sá Maciel, marido, filhos e 

genro (Otília Santos)
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
— Marinheiros falecidos 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Lugar do Descampado
— António Vasco Afonso (8)
— Carlos Ferreira Morgado e mãe
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Almas
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino Novais


