
Feirinha de Natal (Fonte Boa)
A Associação de Pais, em colaboração com a Escola 

EB1 e Jardim de Infância de Fonte Boa vai realizar a 
Feirinha de Natal, sábado, dia 09 de dezembro, durante a 
tarde, e domingo, dia 10 de dezembro, durante a manhã, 
na Avenida da Igreja, a qual se destina à angariação de 
fundos para a realização das diversas atividades e cele-
brações natalícias das crianças da nossa Escola.

A Associação de Pais agradece a participação e a 
colaboração de todos e lembra que podem fazer enco-
mendas de sonhos com antecedência através do contacto 
966 582 560.

Almoço de Natal (Apúlia e Fão)
Estão abertas inscrições para o tradicional Almoço de 

Natal, organizado pela Junta de Freguesia de Apúlia e Fão, 
que se realizará no próximo dia 14 de dezembro de 2017.

Neste almoço poderão participar todos os Apulienses 
e Fangueiros com mais de 65 anos.

As inscrições podem ser efetuadas nos edifícios da 
Junta de Freguesia até ao dia 11 de dezembro.

Comissão de Festas de S. Sebastião (Fonte Boa)
A Comissão de Festas de S. Sebastião para 2018 ficou 

assim constituída:
Presidente – Párocos
Secretária – Carla Andreia Pereira da Costa
Vice-secretário – Ricardo Fernando Coutinho Arantes
Tesoureiro – Pedro Miguel Costa da Cruz
Vogais – Adelino Fernando Martins Silva, Ana Pa-

trícia Silva Escrivães, Andreia Catarino da Silva, Artur 
Jorge Catarino Silva, Carlos Manuel Fernandes Azeve-
do, Cármen Cristina Catarina Tomé, Elisabete Torres 
do Monte, Francisco Daniel Catarino Pontes, Henrique 
Mariz Pereira, José Carlos Tarrio Linhares, Mariana Igre-
ja Escrivães, Pedro Miguel Herdeiro Gonçalves Vasco, 
Pedro Manuel Ferreira Pereira, Sara Cristina Lima Tomé 
Torres e Vasco Azevedo Pereira

Zeladora – Armanda Santos

Grupo de Jovens Nova Era (Fonte Boa)
No dia 9 de dezembro, o Grupo de Jovens Nova Era 

realizará a habitual recolha de alimentos para o CAFJEC 
(Centro de Apoio e Formação de Jovens em Caminhada).

A recolha decorre porta a porta durante o dia de sábado 
e com o cesto na igreja nos dias 8, 9 e 10 de dezembro.

O grupo vai também realizar uma recolha de material 
de desporto onde se incluem chuteiras, ténis, fatos de 
treino, bolas, raquetes, apitos (todo o material necessário 
para as práticas desportivas). 

Este material será entregue no CAFJEC sendo depois 
reencaminhado para a missão de Lifidzi, Moçambique.

Quem quiser contribuir pode entregar na Junta de 
Freguesia ou a qualquer elemento do grupo até dia 15 
de dezembro.

1.º Domingo do Advento (Ano B)
1.ª Leit. – Ez 34, 11-12. 15-17; 
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6;
2.ª Leit.  – Cor 15, 20-26. 28;
Evangelho – Mc 3, 33-37.
Iniciamos um novo ano litúrgico. Contemporanea-

mente, começamos o nosso caminho de preparação para 
o Natal, com o Tempo do Advento. O roxo, cor litúrgica 
destas quatro semanas, fala-nos de vigilância e de espera, 
espera que é esperança, pois Aquele que prometeu vir é 
fiel: não falhará. Na espera e na alegre vigilância, também 
não cantaremos o “Glória” na Missa e enfeitaremos as 
nossas igrejas com muita simplicidade: estamos de so-
breaviso, estamos à espera do Senhor que se aproxima!

As leituras deste primeiro Domingo são de uma 
intensidade enorme e introduzem-nos plenamente no 
clima próprio deste tempo: enquanto nos preparamos 
para o Natal, celebração da primeira vinda do Senhor, 
feito pobre na nossa humanidade, preparamo-nos também 
para a sua Vinda gloriosa no final dos tempos. A  Palavra 
de Deus apresenta-nos três ideias-chave que sintetizam 
maravilhosamente os sentimentos que devemos alimentar 
neste tempo santo do Advento:

1. somos pobres;
2. colocamos a nossa esperança só em Cristo Jesus;
3. devemos viver vigilantes! 
A liturgia do primeiro Domingo do Advento convida-

nos a equacionar a nossa caminhada pela história à luz da 
certeza de que “o Senhor vem”. Apresenta também aos 
crentes indicações concretas acerca da forma devem viver 
esse tempo de espera.

A primeira leitura é um apelo dramático a Jahwéh, 
o Deus que é “pai” e “redentor”, no sentido de vir mais 
uma vez ao encontro de Israel para o libertar do pecado 
e para recriar um Povo de coração novo. O profeta não 
tem dúvidas: a essência de Deus é amor e misericórdia; 
essas “qualidades” de Deus são a garantia da sua inter-
venção salvadora em cada passo da caminhada histórica 
do Povo de Deus.

A segunda leitura mostra como Deus se faz presente 
na história e na vida de uma comunidade crente, através 
dos dons e carismas que gratuitamente derrama sobre o 
seu Povo. Sugere também aos crentes que se mantenham 
atentos e vigilantes, a fim de acolherem os dons de Deus.

O Evangelho convida os discípulos a enfrentar a his-
tória com coragem, determinação e esperança, animados 
pela certeza de que “o Senhor vem”. Ensina, ainda, que 
esse tempo de espera deve ser um tempo de “vigilância” 
–  isto é, um tempo de compromisso ativo e efetivo com 
a construção do Reino.

Vigiemos pela oração, vigiemos pela prática dos 
sacramentos, vigiemos pelas boas obras, vigiemos pela 
vida fraterna, vigiemos pelo combate aos vícios, vigiemos 
pelo cuidado para com os pobres. Vigia à espera de Cristo 
quem rejeita as obras das trevas! “O que vos digo, digo a 
todos: Vigiai!” Mais uma vez  Deus dá-nos um tempo tão 
belo e santo quanto o Advento para pensarmos na vida.O 
Senhor vem: preparemo-nos para ELE!
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Educar para a Esperança

Continuando a catequese sobre o “educar para a 
esperança” o Papa afirmou:

“Sonha! Não tenhas medo de sonhar. Sonha! Sonha 
um mundo que ainda não se vê mas que certamente che-
gará. A esperança leva-nos a crer na existência de uma 
criação que se estende até ao seu cumprimento definitivo, 
quando Deus será tudo em todos. Os homens capazes de 
imaginação ofereceram ao homem descobertas científicas 
e tecnológicas. Sulcaram os oceanos, calcaram terras que 
ninguém jamais tinha pisado. Os homens que cultivaram 
esperanças são os mesmos que venceram a escravidão, e 
proporcionaram condições melhores de vida nesta terra. 
Pensai nestes homens.

Sê responsável por este mundo e pela vida de cada 
homem. Pensa que cada injustiça contra um pobre é uma 
ferida aberta, e diminui a tua dignidade. A vida não cessa 
com a tua existência, e neste mundo virão outras gerações 
que sucederão à nossa e muitas outras ainda. E todos os 
dias pede a Deus o dom da coragem. Recorda-te que Jesus 
venceu o medo por nós. Ele venceu o medo! O nosso 
inimigo mais pérfido nada pode contra a fé. E quando te 
encontrares amedrontado diante de alguma dificuldade 
da vida, recorda-te que não vives só por ti mesmo. (...).

Tem sempre a coragem da verdade, mas recorda-
te: não és superior a ninguém. Recorda-te disto: não és 
superior a ninguém. Se tivesses permanecido o último a 
crer na verdade, não fujas por causa disso da companhia 
dos homens.

(...) Cultiva ideais. Vive por algo que supera o homem. 
E mesmo se um dia estes ideais apresentarem uma conta 
alta a pagar nunca deixes de os conservar no coração. A 
fidelidade obtém tudo.

Se erras, levanta-te: nada é mais humano do que 
cometer erros. E aqueles mesmos erros não se devem 
tornar para ti uma prisão. Não fiques preso nos teus erros. 
O Filho de Deus veio não para os sadios, mas para os 
doentes: portanto, veio também para ti. E se errares ainda 
no futuro, não temas, levanta-te! Sabes porquê? Porque 
Deus é teu amigo.

Se a amargura te atinge, crê firmemente em todas as 
pessoas que ainda trabalham pelo bem: na sua humil-
dade está a semente de um mundo novo. Frequenta pes-
soas que conservaram o coração como o de uma criança. 
Aprende da maravilha, cultiva a admiração.

Vive, ama, sonha, crê. E, com a graça de Deus, nunca 
te desesperes.”

 (Catequese do Papa a 20/09/2017 – www.vatican.va)

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 só 

funciona com o seguinte horário:
Terça ...................................................   17h00 – 17h30
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

Estas informações podem ser consultadas em:
https://paroquiadesposende.wordpress.com

Seja 
Solidário

Dia 10 de dezembro
Centro Paroquial de Vila Chã



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro
— Luís Morais da Silva
— Manuel de Jesus Ferreira, esposa e filhos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Marcos Fradique 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva e família
— Deolinda Gomes Ascenção e marido
— Joaquina Marques Carreirinha e pais
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Manuel do Monte Gonçalves Real, esposa e genro
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Maria Fernandes Fradique, marido e filhos
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Rosália Ribeiro Ferreira
— Zacarias Martins Afonso 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Gomes da Vinha
— Cecília Gomes Pimenta
— Joaquim Apresentação Mariz
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Júlia Branco da Costa
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria de Fátima Belinho, pais e sogros
— Maria Eira Lopes e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino, pais e sogros
— Carolina Fernandes Vassalo e família (filha Helena)
— Porfírio Maciel Domingues e família (Mofer)
Quinta-feira  07 de dezembro
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almerinda Pereira de Campos, marido e família
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Marcos Fradique
— Miguel Cardoso Moreira e pais
— Olinda dos Santos Portela 
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Domingos Alves dos Santos e familia (tia Delovina)
— Manuel José Alves
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Manuel Loureiro Mendanha, pais e tia Rita
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Moreira Ferreira e João Marcelino de Lima 

Barros
— Eduardo Pereira Viana
— Ilda Daniela Cardoso Lima e Joaquim da Silva Lachado
— Manuel Martins Silva e Isabel Alves Costa Laranjeira
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Antónia Dias da Vinha
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
— Gracinda de Azevedo Linhares, marido e sobrinho 

Joaquim
— Joaquim Martinho
— Joaquim Soares Pereira
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Faria Cruz
— Maria da Conceição Ovelheiro e marido
— Mário Escrivães Rodrigues
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família e P.e Manuel Ferreira da Torre
— Adelaide Abreu Baltazar, apsi e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Dias de Boaventura Penteado
— Ana Marques da Silva
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros, sobrinhos e cunhada
— Irene, Emília, Rui Filipe e Nuno
— João da Costa Cruzio e esposa
— José Alves Couto Júnior e família
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 08 de dezembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Imaculada Conceição e Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Imaculada Conceição
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Imaculada Conceição
— António Alves da Lomba e familia
— António Pimenta e familia
— Brealinda Alves Miranda e familia
— Brilhantina Ferreira da Silva (19)
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Maria Celeste de Jesus Maciel e familia
— Rosa de Jesus Brás, marido, filhos, nora e netas
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Imaculada Conceição e Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria Nossa Senhora do Rosário
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Imaculada Conceição
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (pais) 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
— Ana Nazaré de Barros Lima, marido e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Imaculada Conceição
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
Sábado 09 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus

Segunda-feira 04 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— P. Manuel António Ferreira Afonso
— José Guerra Laranjeira
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
— Elias Ferreira Graça e Orlando Ferreira Graça
— Inácio Gonçalves Morais
— Joaquim Soares Estanislau
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Angelina Vila Chã Soares
— Maria de Marcos Fradique
— Silvina dos Santos Pereira e marido
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas do Pergatorio (mc Clarisse Domingues)
— Adelina Faria Briote
— António Miranda Domingues e Família
— Carolina Gonçalves Moreira, Marido e Filho
— Joaquim Fontão Pereira e Genros
— José Gomes Hipólito, esposa e filhos  
Terça-feira  05 de dezembro
15h30 – Lar da S.ta Casa da Misericórdia de Esposende
— 25.º Aniversário do Centro de Apoio Social Ernestino 

Miranda
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— João Marcelino Lima Barros e António Moreira Fer-

reira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana Gomes da Cruz e sobrinhos Ludovina, Maria e 

Felismino
— Ilídio Alves Batista
— Joaquim Barros da Cruz e pais
— Joaquina Moreira Gomes, filha e genro
— Manuel Loureiro Mendanha, pais e família
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhado
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (18)
— Manuel do Vale Esteves (filho Bino)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos e filha Teresa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albino Sampaio da Silva e família
— Almas do Purgatório
— Américo Bento Queirós
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— José de Sá Faria, esposa, filha e neto
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Quarta-feira 06 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Virgínea Correia Fonseca, Álvaro Machado, filha 

Glória e nora, Laura

16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos (filha Helena)
— António Miranda da Silva (esposa)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Manuel Carreira Martins e familia
— Manuel do Vale Esteves (filho António)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Teresa Gonçalves Pimenta (pessoa amiga)
18h00 – igreja matriz de Fão
— José Martins Dias (1.º Aniv.º)
— Silvina dos Santos Pereira (1.º Aniv.º)
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do lugar da fonte (José Morais)
— Ana Paula Lima Viana
— Armando Rosas Martins e familia 
— Avelino Gonçalves Pereira (19)
— Joaquim  de Souza Bezerra e Familia
— Maria da Conceição Santos
— Zulmira Conceição Gonçalves, marido e filhos (filho José)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
Domingo           10 de dezembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
—  Paroquianos
— P. Manuel António Ferreira Afonso
— Laurinda Pires Afonso
— Albino Gonçalves Penteado
— Emília Sá Penteado
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Joaquim Ribeiro e Silva (pais)
— José Emilio dos Santos Lomba e Manuel António dos 

Santos Lomba
— Porfírio dos Santos Bazulo e Manuel Rodrigues Es-

crivães
— Salvador Alves da Lage, esposa e filha
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santissimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Inácio Nogueira do Monte e Maria Julia Almeida 

Lima
— Isabel Alzira Morais, marido e familia (filho José)
— Rosa Domingues Ferreira Neves, marido e familia 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Paulino Manuel do Vale Novais


