
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.

Na educação pré-escolar a idade mínima obrigatória 
é de 3 anos até 15 de setembro de 2017. Excepcional-
mente, nos casos em que copletem 3 anos até 31 de 
dezembro de 2017, podem efectuar a sua inscrição 
condicional.

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. 

Se os pais dispensam esta disciplina na escola, onde 
temos professores bem preparados e que dão testemu-
nho, porque insistem numa catequese paroquial apenas 
para os sacramentos ou sacramentais? As aulas de 
EMRC e a Catequese são dois meios complementares 
na formação cristã. Saibamos acolher os dois.

As matrículas na Catequese começarão depois 
das matrículas na Escola, e estaremos atentos à 
matrícula em EMRC.

Centro Social de Fonte Boa
Avisam-se todos os Encarregados de Educação que 

estão abertas as inscrições para ATL, Cantina e Trans-
porte do dia 22 de Maio ao dia 9 de Junho.

Está afixado nas instalações do centro os documentos 
necessários para as inscrições.

Grupo da LIAM de Apúlia
O Grupo da LIAM (Liga Intensificadora da Ação 

Missionária) de Apúlia informa que entregou ao Padre 
Adélio a quantia de 1.070,00 € (mil e setenta euros), da 
venda de Calendários e Almanaques.

Projeto agirE CLDS 3G
O Projeto agirE CLDS 3G coordenado pela Associa-

ção Esposende Solidário e em parceria com os Presi-
dentes das Juntas de Freguesias criaram o “Gabinete 
dar Tempo”, que consiste num serviço gratuito de maior 
proximidade à população sénior, que tem o objetivo de 
promover o combate ao isolamento e outras situações 
de fragilidade. 

Neste sentido, as Técnicas do Projeto, encontrar- 
-se-ão quinzenalmente no horário das 09h30 às 12h00 
nos seguintes locais:
— segundas-feiras na Freguesia de Apúlia na Associa-

ção Desportiva de Criaz e na Freguesia de Fão na 
Junta de Freguesia de Fão;

— quartas-feiras na Freguesia de Gandra na Junta de 
Freguesia de Gandra, na Freguesia das Marinhas 
na Sede dos Escuteiros;

— sextas-feiras nas Freguesias de Belinho e de São Bar-
tolomeu do Mar nas respetivas Juntas de Freguesias. 

Domingo da Ascenção do Senhor
1.ª Leit. – Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 1, 17-23;
Evangelho – Mt 28, 16-20.
Estamos ainda nos dias pascais, nas alegrias da Res-

surreição do Senhor. A Solenidade que celebramos – a 
Ascensão – e a do próximo Domingo –  Pentecostes – são 
ainda dimensões, aspectos do mistério da Páscoa: ressur-
reição, subida ao céu e dom do Espírito são três aspectos 
do mesmo mistério. Celebramo-lo num arco de cinquenta 
dias porque, enquanto Jesus deixou este nosso tempo, 
feito de ontens, de hojes e de amanhãs, nós continuamos 
presos às horas, dias, meses e anos deste mundo...   

Qual o sentido desta festa Solene da Ascensão do 
Senhor? O seu significado, tão importante para nós e 
para a nossa salvação, é este: na Ressurreição, Jesus 
foi glorificado na sua pessoa, isto é, em si mesmo. Na 
Ascensão, aparece o que sua Ressurreição significa para 
nós, o que Cristo se torna em relação a nós. 

Em primeiro lugar, a Ascensão marca o fim daquele 
período de encontros que o Ressuscitado teve com seus 
discípulos para lhes fortalecer a fé e lhes explicar a mis-
são. É, portanto, uma despedida!

Em segundo lugar, a Ascensão revela-nos aquilo 
que aconteceu no Céu com Jesus e que, na terra, só pela 
fé podemos saber e crer, isto é, a sua glorificação como 
Senhor do Céu e da terra, Senhor da história humana e 
da Igreja. Ele ressuscitou e subiu ao Céu para recapitular 
tudo e de tudo ser a Cabeça, fonte de vida e salvação!

Em terceiro lugar, glorificado, o Senhor é o nosso 
Juiz! Para Ele caminham a história humana e as nossas 
histórias. Só Ele pode ver o nosso caminho neste mundo 
com o seu sentido profundo, só Ele nos julgará, porque, 
à Direita do Pai, só Ele abarca toda a história com o seu 
Espírito e desvela o seu sentido pleno; só nele os nossos 
pobres dias podem encontrar o Dia sem fim, o Dia pleno 
da glória eterna!

Em quarto lugar, desaparecendo da nossa vista hu-
mana, Ele dá-nos o seu Espírito, inaugurando um novo 
modo de estar presente entre nós, mais profundo e eficaz.

Em quinto lugar, a sua presença na glória, à Direita 
do Pai, o constitui para sempre como nosso Intercessor, 
como diz o Autor da Epístola aos Hebreus: “Cristo entrou 
no próprio céu, a fim de comparecer, agora, na presença 
de Deus, em nosso favor!” (9,24). Como é grande a nossa 
certeza, como é profunda a nossa esperança, como é certo 
o nosso caminho: temos um Irmão nosso, um da nossa 
raça à Direita do Pai, intercedendo por nós!

A Festa da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos, 
sugere que, no final do caminho percorrido no amor e na 
doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. 
Sugere também que Jesus nos deixou o testemunho e 
que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar 
a realizar o projecto libertador de Deus para os homens 
e para o mundo.
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089Fé Contemplada com Maria
Rainha do Céu e da terra

São antiquíssimas e sempre rezadas e cantadas pelo 
povo cristão as antífonas marianas que invocam Maria 
como Rainha do céu e da terra, dos anjos e das criaturas. 

Durante o tempo pascal, a mais 
conhecida antífona que celebra 
a ressurreição de Jesus começa 
com estas palavras: “Rainha do 
céu, alegrai-vos, porque o Senhor 
ressuscitou como disse!”. Uma 
das orações aprendidas em criança 
ao lado da Ave-Maria, é a “Salve 
Rainha, Mãe de misericórdia”, 
que a Liturgia das Horas canta 
na Oração da Noite e a piedade 
popular com ela encerra a oração 
do Rosário.

Uma terceira antífona, tam-
bém cantada na Oração da Noite, 
começa com estes versos: “Ave, 
Rainha do céu! Ave, dos anjos 
Senhora!”. Quantas vezes invo-

camos Maria como Rainha na Ladainha: Rainha dos 
Patriarcas e dos Profetas, Rainha dos Confessores, das 
Virgens e dos Mártires, Rainha dos Anjos e dos Santos!

Também as liturgias bizantina, copta, armena e outras 
do Oriente celebram festivamente a realeza de Maria. 
Lemos, por exemplo, no longo hino “Akátistos”: “Vou 
elevar um hino à Rainha e Mãe, de quem, ao celebrar, 
me aproximarei com alegria, para cantar com exultação 
as suas glórias… Ó Senhora, a nossa língua não te pode 
louvar dignamente, porque tu, que deste à luz a Cristo 
nosso Rei, foste exaltada acima dos Serafins… Salve, 
Rainha do mundo, salve, Maria, Senhora de todos nós!”.

Desde os primeiros séculos, a poesia cristã e a litur-
gia cantaram a dignidade régia da Mãe de Deus. Como 
a luz do dia vem do sol, a realeza de Maria vem de sua 
maternidade divina. Já na Anunciação o Arcanjo falava 
do reinado sem fim do menino que lhe nasceria por obra 
e graça do Espírito Santo (Lc 1,33). Para a piedade popu-
lar, há uma lógica: rei o filho, rainha a mãe. Por que não 
haveria de ser rainha aquela que o próprio Deus escolhera 
para ser a mãe do “Rei dos reis e senhor dos senhores” 
(Ap 19,16) e que, por isso mesmo, a preservara imaculada 
desde a conceição, a fizera “cheia de graça” (Lc 1,28) e 
a mantivera virgem durante e depois do parto?

Com a proclamação do dogma da Assunção corporal 
de Maria ao céu, o título de Rainha e Senhora do universo, 
vem espontâneo aos teólogos, aos pregadores e aos papas. 
Para encerrar o Ano Santo de 1954, decretado pelo Papa 
Pio XII para celebrar o primeiro centenário do dogma da 
Imaculada Conceição, o Santo Padre escreveu a encíclica 
“Ad caeli Reginam” sobre a realeza de Maria e instituiu 
para toda a Igreja a festa de Nossa Senhora Rainha. 

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
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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
— Nossa Senhora de Fátima
— Elvira Miranda Trindade
— Maria Júlia Cubelo de Faria Guedes Machado, marido, 

pais, irmãs e sobrinhos
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelino Barros do Monte
— Carlos Fernandes Martins, esposa e filho
— Deolinda Gomes Ascenção e marido
— Joaquim Catarino de Faria
— Julia Alves Dias,marido e filha
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Gandra

Procissão de Velas no fim da Missa
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
— José Coutinho Torres,cunhados e sogros
— Maria Celeste Gonçalves Pereira, genro e família (filha 

Cândida)
— Manuel Matos Ferreira,pais, sogros e irmão António
21h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Procissão de Velas
— Nossa Senhora de Fátima
— Almas (confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino
— Avelino Gomes Santos Catarino
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro
— Manuel Joaquim Vasquinho  Catarino, pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Maria Olinda Vale Gonçalves Ribeiro
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas da Cruz
Quinta-feira  01 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 Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Marques da Silva
— Armindo da Silva Branco, eposa e filho
— Laurinda Barbosa, marido e José Faria
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Laurinda Pereira Couto e filhos
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Maria Barbosa
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (mãe)
— Brilhantina Ferreia Silva (1)
— Henrique Alves da Lage (filho José)
— José Gomes Barbosa (Confraria das Almas)
— Manuel Alves da Lage (Confraria do Rosário)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado e genro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Júlio Joaquim da Silva e esposa
— Manuel da Cruz Barros
— Maria da Cruz, marido e filhos

Sexta-feira 02 de junho
16h30 – Igreja Matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria Teresa Marques Araújo Miquelino
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria de Marcos Fradique
— Olinda dos Santos Portela 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Abílio Fernandes Catarino
— Ana Alves Caseiro, marido e filhos 
— Arminda G.Narciso Morais
— Joaquim Martinho
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Lucinda Fernandes Gomes, mãe e irmão 
— Manuel Faria Cruz
— Mário de Azevedo Sá e tia Silvina
— Ramiro Martins Catarino e pais
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa  
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Manuel Gonçalves Dias do Vale (Aniv)
20h00 – Capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Manuel Farinhas casais, pais e avós
— Manuel Neves Tomé e esposa
— M.ª Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e S. José
— Zacarias Martins Afonso 
21h00 – A sair da Igreja Paroquial de Belinho

Via Lucis Arciprestal (Pastoral Juvenil)
Sábado 03 de junho 

Vigília do Pentecostes
 Este ano, a Comissão Arquidiocesana do Laicado 

e Família propõe que a Vigília do Pentecostes englobe 
“um gesto de partida” em conjunto com “um testemu-
nho” público do compromisso eclesial.

Neste sentido, a Vigília tem início pelas 14h15 na 
Basílica dos Congregados. Percorre depois um trajecto 
até à Sé Catedral, com paragens nas Igrejas de Santa 
Cruz e S. Paulo.

D. Francisco Senra, na qualidade de Bispo res-
ponsável pela Comissão do Laicado e Família, apela 
à paticipação de todos nesta Vigília para que haja a 
máxima mobilização das bases que constituem cada 
Carisma (Movimento) ou Associação e das famílias 
ligadas à Pastoral Familiar.
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa do Pai Nosso
— Pelas crianças da catequese
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva
— Laurinda de Jesus Monteiro
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Alfredo Pedreira de Faria
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— António Pereira de Azevedo e familia
— António Miranda da Silva (Confraria do Rosário)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

familia
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)

Segunda-feira 29 de maio
16h30 – Igreja Matriz de Esposende

Início do Lausperene Diocesano
— Santíssimo Sacramento
— Manuel Jorge Gouveia e Soeiro
19h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Acção de graças ao Sr. Bom Jesus
— Adelino Carvalho do Vale
— Carlos Alberto Neves
— Carlos Morais da Benta
— Maria de Marcos Fradique
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Celestino Fernandes Carvalho
— Deolinda Fernandes Vilas Boas, Marido e Filho
— Isidro Faria da Cruz
— Jorge Fontão Pereira
— José Gonçalves Malgueiro
— Manuel Fernandes da Quinta ,Esposa e Pais
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei
— Palmira Gonçalves da Cruz
— Rosa Fernandes Gonçalves Coelho
— Salvador Gomes Alves ,Esposa e Filhos
Terça-feira  30 de maio
08h30 – Igreja Matriz de Esposende

Lausperene Diocesano
— Santíssimo Sacramento
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva e família
— Carlos Cruz Silva, sogros, cunhada e sobrinho
— Eduardo Gonçalves Branco, esposa e filho
— Gracinda António Barbosa, mãe, filha e genro
— João Barbosa dos Santos e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, pais, sogros e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Porfírio Capitão Eiras Novo
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino Azevedo (afilhado Paulo)
— António Miranda da Silva (28)
— Florindo Martins de Miranda (Conf. de Santo António)
— Joaquina Martins de Sá, marido e neto Manuel Urbano 

Gomes Martins
— Manuel Ferreira Carvalho (Confraria das almas)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Conceição Gonçalves Pimenta, filha Elvira e genro
— Domingos Rodrigues Alves e esposa
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu
— Laura Gomes Barbosa e marido
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família
— Manuel Faria a Silva Cachada
— Olívia Rosa Ferreira, marido e genro Avelino
— Virgínia da Cruz Barros
21h00 – Igreja Matriz de Esposende

Encerramento do Lausperene Diocesano
Quarta-feira 31 de maio
16h30 – Igreja da Misericórdia de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

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.

18h00 – igreja matriz de Fão
Festa do Pai Nosso

— Crianças da Catequese
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento
— Álvaro Pereira Catarino, pais e sogros
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes Vasco
Domingo           04 de junho 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
09h00 – igreja paroquial de Gemeses

Festa do Pai Nosso
— Brilhantina Ferreia Silva (2)
— Florinda Alves Miranda
— Porfírio da Costa Portela, esposa e familia (filha)
10h00 – igreja Matriz de Apúlia

Festa do Pai Nosso
— Crianças da catequese
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Pelos Pescadores
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa do Pai Nosso
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Crianças da catequese 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Em honra de Nossa Senhora da Graça
— Em honra do Santíssimo Sacramento, Sagrado Cora-

ção de Jesus e Sagrado Coração de Maria
— Manuel Fernandes Pereira, esposa e filhos
— Rosa Ferreira Morgado
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h30 – igreja Matriz de Fão 
— Sagrado Coração de Jesus
12h00 – igreja Matriz de Esposende

Festa do Pai Nosso (Esposende e Vila Chã)
— Crianças da Catequese
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Rodrigo Freixo Novais e tio, P.e Paulino Novais

Catequese de Gandra
30 de maio, às 21h00 – Reunião geral para encarregados 

de educação das crianças e adolescentes que vão cele-
brar a Primeira Comunhão e a Profissão de Fé

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


