
Bênção das Grávidas
Tal como nos últimos anos, teremos no próximo Do-

mingo, dia 17, a Bênção das Grávidas na eucaristia das 
12h00, na Igreja Matriz de Esposende.

Esta bênção estende-se a todas as paróquias da Unida-
de Pastoral, estando aberta a todas as grávidas que quei-
ram aparecer, mesmo não pertencendo à Unidade Pastoral.

Agradecemos que as Mulheres Grávidas que contam 
receber esta bênção se inscrevam até ao dia 15 de dezem-
bro, para podermos reservar os lugares e prepararmos uma 
pequena recordação que gostamos de oferecer.

Luz da Paz de Belém
Como tem acontecido nos últimos anos, também 

este ano iremos distribuir a Luz da Paz de Belém, que 
será distribuída no nosso Arciprestado a partir do dia 23 
de dezembro, através do Agrupamento 301 do CNE 
(Esposende).

Assim, na Eucaristia do dia 23 de dezembro (19h15), 
na Igreja Matriz de Esposende, cada paróquia da Unidade 
Pastoral Esposende Centro/Sul (ou outras do nosso Ar-
ciprestado) poderão vir receber a Luz da Paz de Belém, 
para distribuir na sua paróquia.

Novena do Menino (Fonte Boa e Gemeses)
Inicia-se no próximo sábado, dia 16 de dezembro, a 

Novena do Menino Jesus organizada pela catequese de 
Fonte Boa.  Esta será celebrada todos os dias às 18h30, 
exceto ao sábado e ao domingo, que será meia hora antes 
da Eucaristia.

Na paróquia de Gemeses a novena será celebrada de 
segunda a sexta às 18h30, ao sábado às 17h30 e ao 
domingo às 08h30.

Feirinha de Natal (Agr. CNE 301) 
Os escuteiros de Esposende irão realizar uma Feiri-

nha de Natal, junto à Igreja Matriz, nos dias 9 e 10 de 
dezembro. No dia 9 de dezembro às 08h00 com legumes 
e no dia 10 de dezembro às 09h00 com bolos e bebidas. 
Em ambos os dias existirão também artigos para o Natal. 
Contamos com todos!

 

Bazar do Menino Jesus (Agr. CNE 301) 
Os escuteiros de Esposende pretendem recuperar a 

tradição do bazar do Menino Jesus. 
Agradecemos a generosidade de todas as pessoas que 

possam oferecer algo para ser leiloado. Para isso, poderão 
fazer chegar as vossas ofertas junto do sacristão, na Igreja 
Matriz de Esposende ou na sede dos escuteiros, no salão 
paroquial, aos sábados (17h30-19h00) ou aos domingos 
(10h30-12h00).

O leilão será realizado junto à Igreja Matriz no dia 7 
de janeiro, Domingo, com início às 11h00.

Direitos Paroquiais em pagamento
De acordo com os costumes da cada Paróquia, con-

tinuam em pagamento, até ao final do Ano, os Direitos 
Paroquiais. Em Portugal, está consignado, a partilha em 
todas as ocasiões  solicitadas, nas campanhas e anual-
mente a partilha de um dia de Rendimento da Família.

Ao Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, 
para a missão da nossa Comunidade.

2.º Domingo do Advento (Ano B)
1.ª Leit. – Bar 5, 1-9;
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 1, 4-6. 8-11;
Evangelho – Mc 1, 1-8.
Podemos situar o tema deste Domingo à volta da 

missão profética.Ela é um apelo à conversão, à renovação, 
no sentido de eliminar todos osobstáculos que impedem 
a chegada do Senhor ao nosso mundo e aocoração dos 
homens. Esta missão é uma exigência que é feita a todos 
osbaptizados, chamados – neste tempo em especial – a 
dar testemunho dasalvação/libertação que Jesus Cristo 
veio trazer.

O evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, 
que convida os homens a uma transformação total quan-
to à forma de pensar e de agir,quanto aos valores e às 
prioridades da vida. Para que Jesus possa caminhar ao 
encontro de cada homem e apresentar-lhe uma proposta 
de salvação, é necessário que os corações estejam livres 
e disponíveis para acolher a Boa Nova do Reino. João é 
o mensageiro, enviado por Deus para preparar os homens 
para a chegada do Messias. A mensagem transmitida por 
João – com a palavra e com a própria atitude de vida – é 
um apelo veemente à mudança de vida e de mentalidade, 
a fim de que a proposta do Messias libertador encontre 
lugar no coração dos homens. João deixa claro que a 
missão do Messias é comunicar o Espírito que transforma 
o homem. É esta missão profética que Deus continua, 
hoje, a confiar-nos. 

A primeira leitura sugere que este “caminho” de con-
versão é um verdadeiro êxodo da terra da escravidão, para 
a terra da felicidade e da liberdade. Durante o percurso, 
somos convidados a despir-nos de todas as cadeias que 
nos impedem de acolher a proposta libertadora que Deus 
nos faz. A leitura convida-nos, ainda, a viver este tempo 
numa serena alegria, confiantes no Deus que não desiste 
de nos apresentar uma proposta de salvação, apesar dos 
nossos erros e dificuldades. Naturalmente, é preciso que 
os exilados preparem o espírito para acolher esta nova 
possibilidade que Deus oferece, aceitem confiar em Deus, 
aceitem o desafio de retornar à Aliança, aceitem renunciar 
à escravidão para correr o risco da liberdade.

A segunda leitura chama a atenção para o facto de 
a comunidade se preocupar com o anúncio profético e 
dever manifestar, em concreto, a sua solidariedade para 
com todos aqueles que fazem sua a causa do Evangelho. 
Sugere, também, que a comunidade deve dar um verda-
deiro testemunho de caridade, banindo as divisões e os 
conflitos: só assim ela dará testemunho do Senhor que 
vem. A questão fundamental que os cristãos devem pôr, 
a propósito da segunda vinda do Senhor, não é a questão 
da data, mas é a questão de como esperar e preparar esse 
momento. O autor do nosso texto deixa claro que o que 
é preciso é estar vigilante. “Estar vigilante” não significa 
ficar a olhar para o céu à espera do Senhor, esquecendo 
e negligenciando as questões do mundo e os problemas 
dos homens; mas significa viver, no dia a dia, de acordo 
com os ensinamentos de Jesus, empenhando-se na trans-
formação do mundo e na construção do Reino.
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A Esperança no profeta Isaías

“Aproximamo-nos do Natal e, mais uma vez, o profeta 
Isaías nos ajuda a abrir-nos à esperança recebendo a Boa 
Nova da vinda da salvação.

O capítulo 52 de Isaías começa com o convite dirigido a 
Jerusalém para que desperte, sacuda a poeira que a cobre, 
se livre das cadeias que a prendem e vista trajes de gala, 
porque o Senhor veio para libertar o seu povo (vv. 1-3). E 
acrescenta: «O meu povo conhecerá o meu nome, naquele 
dia compreenderá que sou Eu quem diz: Eis-me!» (v. 6).

A este «eis-me!» pronunciado por Deus, que resume toda 
a sua vontade de salvação e de proximidade a nós, responde 
o cântico de júbilo de Jerusalém, segundo o convite do 
profeta. É um momento histórico muito importante. É o 
fim do exílio da Babilónia, é para Israel a possibilidade 
de voltar a encontrar Deus e, na fé, de se encontrar a si 
mesmo. O Senhor faz-se próximo e o «pequeno resto», 
ou seja, o pequeno povo que permanecer depois do exílio 
e que no exílio perseverou na fé, que atravessou a crise 
e continuou a crer e a esperar até no meio da escuridão, 
aquele «pequeno resto» poderá ver as maravilhas de Deus.

Nesta altura o profeta insere um cântico de exultação: 
«Como são belos sobre as montanhas / os pés do men-
sageiro que anuncia a paz, / do mensageiro que traz as 
boas novas e anuncia a libertação, / que diz a Sião: “O 
teu Deus reina!”. / [...] / Prorrompei todos em brados de 
alegria, / ruínas de Jerusalém / porque o Senhor se com-
padeceu do seu povo, / e resgatou Jerusalém! / O Senhor 
descobriu o seu braço santo / aos olhares das nações; / e 
todos os confins da terra verão / o triunfo do nosso Deus» 
(Is 52, 7.9-10).

Estas palavras de Isaías, sobre as quais queremos medi-
tar um pouco, referem-se ao milagre da paz, e fazem-no 
de uma maneira muito especial, pondo o olhar não no 
mensageiro mas nos seus pés que correm rápidos: «Como 
são belos sobre as montanhas os pés do mensageiro...».

Parece o esposo do Cântico dos Cânticos, que corre para 
a sua amada: «Ei-lo que vem, saltando sobre os montes, 
pulando sobre as colinas» (Ct 2, 8). Assim também corre 
o mensageiro de paz, para anunciar a feliz notícia de liber-
tação, de salvação, proclamando que Deus reina.

Deus não abandonou o seu povo e não se deixou derrotar 
pelo mal, porque Ele é fiel e a sua graça é maior do que o 
pecado. É isto que devemos aprender, porque nós somos 
teimosos e não o aprendemos. Mas farei uma pergunta: 
quem é maior, Deus ou o pecado? Deus! E quem vence no 
final, Deus ou o pecado? Deus! É Ele capaz de derrotar o 
maior pecado, o mais vergonhoso, o mais terrível, o pior 
pecado?”

      (Catequese do Papa a 14/12/2016 – 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 

funciona com o seguinte horário:
Terça ...................................................   17h00 – 17h30
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
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Rosa de Sousa, marido e filho
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Ana Isabel Oliveira Fonseca
— António Pereira Ribeiro
— Carlos Artur Cangostas Ferreira, filho e pais
— Manuel Elias Ferreira Graça
— Maria Correia da Costa 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Arminda Gomes Ascensão e marido
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva e família
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Zacarias Lopes Fernandes do Monte e esposa
— Zacarias Martins Afonso
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Antónia Dias Vinha
— António Arantes da Fonte e esposa
— Aristides Eiras da Silva Briote
— Deolinda Belinho de Baixo
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Joaquim Fernandes Escrivães e esposa
— José Manuel Escrivães Mariz
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino, pais e sogros
— Maria da Conceição Ovelheiro e marido
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhada
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Gonçalves Pereira e irma Celeste Gonçalves 

Pereira
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
Quinta-feira  14 de dezembro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Em honra de Santa Luzia, e por  António Brito Gomes 

e João Miranda Faria
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Torres Faria e Silva, pais e família 
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Florença Gonçalves Souto, marido e filho (fl. António)
— José Gonçalves Neiva
— Laura de Sousa, mãe, filha e marido
— Laurinda da Silva Lage (filha Paula)
— Manuel do Vale Esteves (filho Albino)
— Teresa dos Santos Alves
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Alexandrino Gomes dos Santos e Belmiro da Cruz 

Carvalho
— Francisco Barbosa de Melo
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós
— Manuel Martins da Silva e Isabel Alves da Costa 

Laranjeira
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
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Gonçalves Penteado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Marques da Silva, marido e filho

— Anselmo Joaquim de boaventura, esposa e filha
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Beatriz Gonçalves de Sá, mariso, pais e nora
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Emília Boaventura da Silva, marido e irmã
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Maria Celeste Pires e família
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filha e neto
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Neiva de Lemos, irmãs e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Vera Rosália Neiva e família
Sexta-feira 15 de dezembro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ana Pires Laranjeira e marido
— Manuel João Simões Araújo
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria Rosa Sá Pereira Portela 
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Borda e irmãs
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Marcos Fradique
— Orlando Ferreira Graça
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelino Dias da Silva
— Adelino Hipólito da Silva
— Elvira Josefa Hipólito
— Joaquim da Costa Veloso
— Maria Ribeiro Miranda
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Azevedo Catarino, pais e irmãos
— António Gomes da Vinha
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Clementina Reis do Monte
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada Maria
— Joaquim Sá Fernandes
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Ferreira da Costa, Henry e Jeanette Margue-

rite
— Rui Pedro Silva Oliveira e família Teresa Martins 

Alves Felgueiras
— Alvarina dos Santos Pereira e Mãe
Sábado 16 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
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)

Segunda-feira 11 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— P. Manuel António Ferreira Afonso
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rui Manuel de Barros Zão e família
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Albertina Nunes dos Santos Morais
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Carlos Henrique Oliveira
— Luis Morais da Silva
— Manuel Jesus Morais
— Maria de Marcos Fradique
— Maria José Oliveira Graça
— Nuno Machado Ferreira, pais e irmã
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Angelina Gonçalves Miranda e Família
— António Miranda Domingues e Família
— Carminda Moreira da Silva
— Manuel Alberto Seara Ferreira e Família
— Padre Manuel Silva Pessoa e Pais
— Paulo César Gomes da Cruz
— Porfírio Eiras do Norte e Família
Terça-feira  12 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— António Gomes e familiares
— Maria Adriana Queirós Portela
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, pais e sogros
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Gabriel Rodrigues de Oliveira, irmã, cunhado e so-

brinhos
— Manuel da Costa Barroso e família
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (20)
— Em honra de Santa Luzia
— Maria da Silva Azevedo (Confraria das Almas)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
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
— Almas do Purgatório
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Braz Júnior, ManueAlves Sampaio e família
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Augusto Rafael Couto Costa
— David da Silva Sampaio
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Manuel da Silva Sá e Felicidade Penteado
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Quarta-feira 13 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Santa Luzia
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Albino Pedrosa Viana e esposa, Maria da Glória Lopes 

de Miranda

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos (filho Jorge)
— António Miranda da Silva (esposa)
— António Pereira de Azevedo e familia (M. do Carmo)
— Brilhantina Ferreira da Silva (21)
— Laurinda da Silva Lage (filha Inês)
— Manuel Alves Pereira (filho Leonel)
— Manuel do Vale Esteves (filho Albino)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria Alves Maciel  e marido
18h00 – igreja matriz de Fão
— Carlos Artur Cangostas Ferreira (1.º Aniv.º)
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Lugar da Fonte (José Morais)
— Ana Paula Lima Viana
— Mário Ferreira Morgado
— Manuel Ramos dos Santos e Maria Conceição dos 

Santos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Domingues Gomes (30.º Dia)
— Adelino Barros do Monte (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Dorentina Lopes Rey (30.º Dia)
— Maria Adelaide Vilas Boas Pais (30.º Dia)
Domingo           17 de dezembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
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
—— António da Lage Lima e suas irrmãs (José Maciel)
— Domingos de Sá Rosas e Brilhantina Ferreira da Silva 

(esposa)
— Florinda Alves Miranda e familia
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais, irmãos e tio 

Luís (marido)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— António Alves Sá Pereira, esposa e família (José 

Morais)
— Avelino Gonçalves Pereira (20)
— Alcindo Machado e filho
— Joaquim Pedrosa Ribeiro 
11h30 – igreja matriz de Fão
— Missa do Aniversário dos Bombeiros (Bombeiros 

falecidos, familiares, amigos, benfeitores e dirigentes)
12h00 – igreja matriz de Esposende

Bênção das Grávidas
— Pelas mulheres grávidas e pelas mães
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Santo António
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Luzio Campino


