
Serviço de Confissões
Como é do conhecimento de todos (ou deveria ser) 

existe na Igreja Matriz um serviço de Confissões de Se-
gunda a Sábado, para que as pessoas se possam confessar 
sempre que necessitem, pois não nos confessamos para 
comungar, mas comungamos porque estamos em paz com 
Deus e com os irmãos. Por isso não faz sentido falarmos 
em Confissões para a Primeira Comunhão, até porque as 
nossas crianças também já celebraram a Festa do Perdão 
(Confissão) e, a partir daí deveriam confessar-se sempre 
que sintam necessidade. Para que o possam fazer agora, 
antes da Primeira Comunhão, como preparação para a 
mesma, teremos Confissões para os pais e filhos, esta 
semana, no seguinte horário:

Apúlia  .................. sexta-feira  ....................  18h00
Esposende  .............  Sábado .......................  09h30
Fão  ....................  quarta-feira  ...................  18h30
Fonte Boa  ..........  quarta-feira  ...................  19h00
Rio Tinto  ............. terça-feira  ....................  19h30
Vila Chã  ............. quinta-feira  ...................  19h30

Festa de S. Sebastião (Fonte Boa)
A comissão de Festas de modo a poder organizar a 

Solene Procissão em Honra de S. Sebastião, solicita a 
todos aqueles que ainda não o fizeram e estejam interes-
sados em ofertar algum andor, que entrem em contacto, 
com algum membro da referida comissão.

Capela de Santo António (Fão)
Em nome da Comunidade vimos agradecer a todos 

os devotos de S.to António que ofereceram os bancos: 
Antóbio da Fonte Gaifém, António Francisco Oliveira 
Carreira, Conceição Graça da Silva, Amélia Correia e 
Otília Fortunato. Agradecemos ainda o banco para o 
tocador de órgão oferecido por Carlos Figueiredo, à 
Agência Funerária Fangueira pelos castiçais para o 
altar de S.ta Rita e à Ana Paula Solinho pelas toalhas 
para os altares.

Rastreio de Cardiopneumologia
A Unidade Móvel de Saúde e Apoio Social Para 

Todos da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de 
Esposende/Extensão de Apúlia, em parceria com as 
Águias Serpa Pinto – Associação Cultural, Desportiva 
e Recreativa de FÃO, vai realizar no dia 8 de Junho 
de 2017, das 09h00 às 11h30, um rastreio gratuito de 
cardiopneumologia na Sede das Águias Serpa Pinto.

Matrículas na escola...
...e na Catequese

Estão a decorrer até 15 de junho as matrículas para 
o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula para o 1.º ciclo (bem como 
na renovação para o 2.º e 3.º ciclos) os Encarregados 
de Educação cristãos devem pedir a matrícula na aula 
de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e, 
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem a missão de ajudar, mas 
o direito fundamental pertence aos pais. 

Domingo do Pentecostes
1.ª Leit. – Act 2, 1-11;
Salmo – Sal 103, 1ab e 24ac. 29bc-30. 31 e 34;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Evangelho – Jo 20, 19-23.
O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito 

Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá vida, 
renova, transforma, constrói comunidade e faz nascer o 
Homem Novo.

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a 
lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É Ele que 
cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz com 
que os homens sejam capazes de ultrapassar as suas di-
ferenças e comunicar, que une numa mesma comunidade 
de amor, povos de todas as raças e culturas.

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a 
fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele 
que concede os dons que enriquecem a comunidade e que 
fomenta a unidade de todos os membros; por isso, esses 
dons não podem ser usados para benefício pessoal, mas 
devem ser postos ao serviço de todos.

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, 
reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta 
comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, 
nova, a partir do dom do Espírito. O Evangelho destaca 
também que o Espírito Santo veio sobre os Apóstolos 
para lhes dar o dom de perdoar os pecados: “A quem 
perdoardes os pecados, eles lhes será perdoados; a quem 
não os perdoardes, eles lhes serão retidos”.

Jesus é o “Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo” (Jo 1,29), e a Igreja é a continuadora de Jesus, 
levando esse perdão a todos os homens e mulheres.

Neste pequeno trecho do Evangelho, Jesus fala duas 
vezes: “A paz esteja convosco”. Dá impressão que essa 
foi a finalidade de tudo: dar-nos a paz, uma paz completa 
e permanente. O pecado gera sentimento de culpa, o que 
nos tira a paz. Sem paz, a pessoa não tem alegria, nem 
felicidade, nem força para agir e fazer o bem. Daí ser  
importante o sacramento da Reconciliação (confissão)!

Também o perdão que damos uns aos outros faz bem. 
Ele traz a paz tanto para quem é perdoado como para quem 
perdoa. Há pessoas que só vêem as limitações do próxi-
mo. Isso é uma “miopia”, porque as pessoas têm muito 
mais qualidades do que defeitos. Destacar as qualidades 
de uma pessoa é um incentivo para que ela vença as suas 
falhas e melhore de vida.

A paz é melhor que as riquezas, que as honras e 
melhor até que a saúde. Mas a paz não nos vem isolada; 
ela é fruto da justiça e do perdão. Quem é justo e perdoa 
torna-se uma fonte de paz no mundo.

“Estando fechadas, por medo dos judeus, as portas...” 
Com esse medo todo, dá impressão que, se o Espírito 
Santo não tivesse vindo, a Igreja teria acabado ali mesmo. 
O Espírito Santo tira o medo exagerado, e acrescenta à 
nossa coragem a confiança de que Deus fará também a 
parte dele e nos defenderá. 
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090Fé Contemplada com Maria
Rainha do Céu e da terra

Mais tarde, o Papa Paulo VI escreveria na excepcional 
Exortação Apostólica sobre o Culto à Virgem Maria: “A 
solenidade da Assunção tem um prolongamento festivo 

na celebração da Realeza da 
bem-aventurada Virgem Maria, 
que ocorre oito dias mais tarde, e 
na qual se contempla aquela que, 
sentada ao lado do Rei dos Sécu-
los, resplandece como Rainha e 
intercede como Mãe” (n.6).

Na encíclica, o Papa Pio XII 
cita, logo no início, ao menos doze 
Santos Padres que se referem à 
soberania da Mãe de Deus sobre 
toda a criação, com diferentes 
expressões, mas todas querendo 
dizer a plenitude de glória e poder 
de Maria: Senhora, Senhora de 
todos os que habitam os céus e a 
terra, Senhora de todas as criatu-

ras, Senhora coroada com um diadema de ouro, Rainha, 
Rainha do gênero humano, Rainha eterna junto ao Filho 
do Rei, Rainha do mundo, Rainha do universo, mais 
eminente que todos os reis.

Em seguida, o Santo Padre passa os olhos nas expres-
sões usadas por seus antecessores, começando pelo Papa 
Martinho I (+654), que chamou Maria de “gloriosa Se-
nhora nossa, sempre Virgem”. Numa de suas bulas, o Papa 
Xisto IV chamou Maria de “Rainha sempre vigilante, a 
interceder junto do Rei, que ela gerou”. Lembra ainda 
o Papa Bento XIV, que afirmou que o Sumo Rei confiou 
a Maria, em certo modo, seu próprio império. Depois, o 
Papa lembra alguns Santos, conhecidos por sua teologia 
mariana. Cito apenas Santo Afonso de Ligório (1787), 
que escreveu no clássico livro sobre as Glórias de Maria: 
“Porque a Virgem Maria foi elevada até ser a Mãe do 
Rei dos Reis, com justa razão a distingue a Igreja com 
o título de Rainha”.

Escreveu Pio XII na mesma encíclica de 1954 que 
Maria é Rainha não só por ser a Mãe de Deus, mas 
também por ter sido associada, pela vontade de Deus, 
a Jesus Cristo na obra da salvação. Isenta de qualquer 
culpa pessoal ou hereditária, e sempre estreitissimamente 
unida ao Filho, ela O ofereceu no Calvário ao Eterno 
Pai, sacrificando seu amor de mãe em benefício de toda 
a humanidade manchada pelo pecado. Por isso, assim 
como Jesus é Rei não só por ser o Filho de Deus, mas 
também por ser o nosso Redentor, assim pode-se afirmar 
que Maria é Rainha não só por ser a Mãe de Deus, mas 
também porque associou-se a Cristo na redenção do 
género humano. 

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

(Continua)                            Frei Clarêncio Neotti, OFM



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
— Sagrado Coração de Jesus
— Adelino Miranda do Vale e família
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus
— Adelaide Dias Ribeiro
— Adelino Barros do Monte
— Adelino Moreira Marques Casais
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Argemiro Dias dos Santos e filho
— Carlos da Ponte Fernandes Faria e sogros
— Joaquim Catarino de Faria
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Manuel Brandão de Faria
— Manuel Gomes do Eirado
— Maria Alvim Maia, pais e irmão
— Maria Faria Dias e Olivia Fernandes Faria
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Zacarias Martins Afonso
21h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Senhor da Cruz
— Almas (confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— Carlos Daniel Venda Soares Pereira
— Domingos Fernandes da Costa e neto João Diogo
— José Tomás Faria Azevedo,pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria da Eira Lopes e pais
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas da Cruz 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais)
— Manuel da Cruz Pimenta, sogros e família
— Maria da Cruz, marido e filhos
— Rui Pedro da Silva Oliveira, família e Teresa Martins 

Alves Felgueiras
Quinta-feira  08 de junho
19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Maria José Monteiro Lopes e filho Ricardo Lincoln
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
—  Almas
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da SIlva e filho
— Amélia de Sá Penteado e amriso
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Marques da Silva
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Beatriz Pinheiro Neto, marido filhos e nora
— José Alves Couto Júnior e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Manuel da Silva Penteado
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Saúde Ribeiro Rocha e marido
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Barros Souto e familia (1.º Aniv.º)

— António Pimenta e familia
— Brilhantina Ferreira Silva (30.º Dia)
— Manuel Carreira Martins e familia
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
—  Maria da Silva Duarte e família
Sexta-feira 09 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Joaquim Marias da Silva
— Maria de Lurdes Dias Cubelo Soares e família
— Maria de Marcos Fradique 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
—  P.e Torcato Moreira
— Abílio Fernandes Catarino
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira 
— Gabriel Dias Herdeiro
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Martinho
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquina Fernandes Santil
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes e sogros
— Ludovina Martins Carreirinha e irmã
— Manuel Faria Cruz
— Marcos Sá Escrivães e esposa
— Maria Fernandes  Vasquinho
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Palmira Morais Catarino, marido e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Américo Rodrigues da Silva, filho e sogros
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Arminda Gomes Ascenção e marido
— Maria Leite Pereira da Silva, mario e filho 
Sábado 10 de junho 
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Missa em honra dos Combatentes
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Maia Vieira (25.º Aniversário)
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Porfírio Gonçalves Chaves
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Brilhantina Ferreira Silva (4)
— Albino Maciel Soares (aniversário de nascimento)
— Jaime da Silva Azevedo
— António F. Martins Azevedo, mãe, cunhado e familia
— Adelino Martins de Miranda e familia
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus

Segunda-feira 05 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Cândido António Gomes e Maria Azevedo Arantes
— Carlos Morais da Benta
— José Ramos da Silva
— Manuel Fernandes da Benta e Ana Fernandes Morais
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Abel Fernandes Barreiro e sogra
— Adelina Faria Briote
— Ana Gomes Lagoela
— António Miranda Domingues
— Bruno Farinhas
— Isidro Faria da Cruz
— Joaquim Fontão Pereira
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
Terça-feira  06 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Aurélio e Estela Azevedo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino de Jesus Pires, esposa e sogra
— Albino Sampaio da SIlva e família
— Ana Marques da Silva e família
— António Gonçalves Jorge Júnior
— Carlos Cruz Silva, sogros Cunhgada e sobrinho
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais e sogros
— Maria Alice Afonso e família
— Maria Alice Barbosa Brás e pais
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Barbosa e marido
— Maria dos Anjos Baltazar Branco, marido
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva (29)
— Brilhantina Ferreira Silva (3)
— Manuel Alves Rendeira, esposa e filha (filha Maria da 

Luz)
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Ferreira Carvalho (Confraria do Rosário)
— Margarida Ribeiro Casanova 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Augusto Pires Rosmaninho, esposa, filho e nora
— Carolina Figueiredo dos Santos, nora, pais, sogros e 

cunhados
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Manuel Carvalho Torres e esposa
— Manuel Gomes da Cruz e esposa
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros 

e irmãos
— Maria da Silva Barreiro, irmãos e cunhado
Quarta-feira 07 de junho
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia

Intenções do Papa para Junho
Universal – Pelos responsáveis das nações, 
para que se empenhem decididamente em 
pôr fim ao comércio de armas, que provoca 
tantas vítimas inocentes.

19h15 – igreja matriz de Apúlia
— António de Miranda Domingues (1.º Aniv.º)
— Maria Alvim Maia (1.º Aniv.º)
— Eduarda Pires Fernandes Eiras (1.º Aniv.º)
— Amandio Fernandes dos Santos (falecido no Brasil)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães (7.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Joaquim de Sousa Bezerra (30.º Dia)
— José Coutinho Torres, sogros e cunhados
Domingo           11 de junho 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa da Palavra
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses

Festa da Palavra
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pereira de Azevedo e familia (neta Carla
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
— Fátima Martins do Paço, pai e familia
10h00 – igreja Matriz de Apúlia

Festa da Palavra
— Crianças da catequese
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa da Palavra
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— Crianças da catequese 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Deolinda Martins Ferreira e família
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)
11h30 – igreja Matriz de Fão 

Festa da Palavra
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende

Festa da Palavra (Esposende e Vila Chã)
— Crianças da Catequese
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Sagrado Coração de Jesus

Catequese de Gandra
Recordamos o horário das Confissões em Gandra:

07 de junho, às 17h00 – Confissões para os adolescentes 
da Profissão de Fé

09 de junho, às 18h00 – Confissões para as crianças da 
Primeira Comunhão


