
3.º Domingo do Advento (Ano B)
1.ª Leit. – Is 61, 1-2a. 10-11; 
Salmo – Lc 1, 46b-48. 49-50. 53-54;
2.ª Leit. – 1 Tes 5, 16-24
Evangelho – Jo 1, 6-8. 19-28
A tradição litúrgica da Igreja chama este Terceiro 

Domingo do Advento de Gaudete, isto é «Alegrai-vos!»  
Como expressão dessa alegria, pode-se usar no lugar do 
roxo, o cor-de-rosa, no tom conhecido como «rosa anti-
go». É um roxo suavizado, que exprime a exultação pela 
aproximação do Santo Natal. Alegrai-vos! Alegremo-nos! 
O Senhor está perto! Está próximo o Natal; está próxima 
a Vinda do Senhor; está próximo de nós o nosso Salvador 
nos diversos momentos de nossa existência! Ele não é 
Deus de longe; é Deus de perto: o seu nome será para 
sempre Emanuel, Deus-connosco! 

Na primeira leitura, um profeta pós-exílico apresenta-
-se aos habitantes de Jerusalém com uma “boa nova” de 
Deus. A missão deste “profeta”, ungido pelo Espírito, é 
anunciar um tempo novo, de vida plena e de felicidade 
sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer 
aos “pobres”.

Na segunda leitura Paulo explica aos cristãos da co-
munidade de Tessalónica a atitude que é preciso assumir 
enquanto se espera o Senhor que vem… Paulo pede-lhes 
que sejam uma comunidade “santa” e irrepreensível, isto 
é, que vivam alegres, em atitude de louvor e de adoração, 
abertos aos dons do Espírito e aos desafios de Deus.

O Evangelho apresenta-nos João Baptista, a “voz” 
que prepara os homens para acolher Jesus, a “luz” do 
mundo. O objetivo de João não é centrar sobre si próprio 
o foco da atenção pública; ele está apenas interessado 
em levar os seus interlocutores a acolher e a “conhecer” 
Jesus, “aquele” que o Pai enviou com uma proposta de 
vida definitiva e de liberdade plena para os homens.

Alegrai-vos! Há quem, alegrando-se com coisas que 
valem a pena, esquece que toda alegria é passageira. 
Quanto a nós alegramo-nos com tudo quanto é bom e 
louvável, e colocamos a nossa alegria no Senhor! 

Mas, quem é esse Senhor em quem nos mandam que 
nos alegremos? João Batista, adverte-nos: «No meio de vós 
está Aquele que vós não conheceis!» Quem é ele? Quem 
é este «Aquele»? João Batista, como bom mensageiro, 
faz questão de desaparecer: «Não sou o Messias, não 
sou Elias, não sou o Profeta anunciado por Moisés! Sou 
apenas a voz que grita no deserto: ‘Aplanai o caminho 
do Senhor!’» 

Insistimos: quem é esse que está no nosso meio e que 
é preciso conhecer e reconhecer sempre de novo para ter 
a alegria verdadeira? Ele é o Messias, Jesus de Nazaré, 
o Ungido de Deus, o Enviado para trazer a salvação, a 
alegria e a paz para todos os pobres de todas as pobrezas 
do mundo. Ouçamo-lo, deixemos que ele se nos apresente: 
«O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o 
Senhor me ungiu; enviou-me para dar a Boa-nova aos 
humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção 
aos cativos e a liberdade para os que estão presos; para 
proclamar o tempo da graça do Senhor!» 
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A Esperança no profeta Isaías
Com que arma vence Deus o pecado? Com o amor! 
Isto quer dizer que «Deus reina»; são estas as palavras 

da fé num Senhor cujo poder se inclina sobre a humani-
dade, abaixando-se para oferecer a misericórdia e libertar 
o homem daquilo que nele deturpa a bonita imagem de 
Deus, porque quando vivemos no pecado a imagem de 
Deus é desfigurada. E o cumprimento de tanto amor será 
precisamente o Reino instaurado por Jesus, aquele Rei-
no de perdão e de paz que nós celebramos com o Natal 
e que se realiza definitivamente na Páscoa. E a alegria 
mais linda do Natal é este júbilo interior de paz: o Se-
nhor cancelou os meus pecados, o Senhor perdoou-me, 
o Senhor teve misericórdia de mim, veio para me salvar. 
Eis a alegria do Natal!

Irmãos e irmãs, são estas as razões da nossa esperan-
ça. Quando parece que tudo terminou, quando diante 
de tantas realidades negativas a fé se torna cansativa e 
temos a tentação de dizer que já nada tem sentido, eis ao 
contrário a boa notícia trazida por aqueles pés velozes: 
Deus vem realizar algo de novo, instaurar um reino de 
paz; Deus «descobriu o seu braço» e vem trazer liber-
dade e consolação. O mal não triunfará para sempre, há 
um fim para a dor. O desespero é derrotado porque Deus 
está no meio de nós.

E também nós somos estimulados a despertar um pouco, 
como Jerusalém, segundo o convite que lhe dirige o pro-
feta; somos chamados a tornar-nos homens e mulheres de 
esperança, colaborando para a vinda deste Reino feito de 
luz e destinado a todos, homens e mulheres de esperança. 

Como é desagradável quando encontramos o cristão que 
perdeu a esperança! «Eu não espero nada, tudo acabou 
para mim»: assim diz o cristão que não é capaz de fitar 
horizontes de esperança e, diante do seu coração, só tem 
um muro. Mas Deus destrói estes muros com o perdão! 
Por isso devemos rezar para que Deus nos dê a esperança 
cada dia, a nós e a todos, aquela esperança que nasce 
quando vemos Deus no presépio em Belém. A mensagem 
da Boa Nova que nos foi confiada é urgente, e também nós 
devemos correr como o mensageiro sobre as montanhas, 
porque o mundo não pode esperar, a humanidade tem 
fome e sede de justiça, de verdade e de paz.

(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

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)
A Novena do Menino Jesus, organizada pela catequese 

de Fonte Boa, 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.

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.

Peditório da Confraria do SS.mo (Rio Tinto) 
A Confraria do Santíssimo Sacramento (Confraria do 

Senhor) de Rio Tinto informa que o peditório anual de 
2017, terá início este fim de semana, dia 17 (domingo), 
durante as manhãs.

Ronda de Vila Chã mostra a sua Sede 
A Ronda de Vila Chã vai estar com a sua Sede aberta 

a toda a população durante este fim de semana, para que 
os interessados a possam visitar e constatar em que fei 
gasto o dinheiro com que têm contribuído e que esperam 
continuem a contribuir no habitual Cantar da Janeiras. 

Visita aos doentes/idosos 
Como já é habitual, nesta época em que se aproxima o 

Natal, costumamos visitar os doentes e idosos.
Na terça-feira, dia 19 – Apúlia e Fão (tarde). 
Na quarta-feira, dia 20 – Fonte Boa e Vila Chã (tarde).
Na quinta-feira, dia 21 – Rio Tinto (tarde).
Também alguns Grupos de Jovens pretendem fazer 

a mesma visita em Dia de Natal, acompanhados de um 
Ministro Extraordinário da Comunhão. Os interessados 
devem fazer a inscrição na Sacristia.

Horário das Missas no dia de Natal – Dia 25 
10h00 –  Apúlia, Esposende, Fonte Boa e Gemeses
11h30 – Fão e Gandra
12h00 – igreja Matriz de Esposende
16h30 – igreja Paroquial de Vila Chã e Rio Tinto
18h00 – igreja Matriz de Fão
19h00 – igreja Matriz de Esposende
 



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
— Arlindo Martins Afonso
— Manuel Gomes Mendanha, esposa e filhos
— Manuel Ribeiro Ferreira
— Manuel Tomé Simões
— M.ª Ermelinda C. Lata e Ermelinda Gonçalves Costa 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
—  S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adelina Marques, mãe e filho Abílio
— Adelino Moreira Fernandes Eiras, esposa e filho
— António da Conceição, esposa e filho
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva e família
— Eugénia Lima das Eiras, marido e filhos
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Manuel Gonçalves Real, esposa, filhos e irmã Angelina
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos 
— Maria Faria Dias e pais
— Palmira Ferreira Guimarães e marido
— Rosa Gonçalves da Costa
— Sofia Gonçlaves do Norte, marido e filho
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Antónia Dias da Vinha
— António Catarino Ferreira Neves, esposa, filha, pais 

e sogros
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— António Torres da Silva
— Belmiro Morgado Viana
— Gonçalo Gomes Azevedo, Carlos Faria Azevedo e pais
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Manuel Fernandes de Azevedo
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Simão Rodrigues Torres, esposa e filhos
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Joaquim Durrães e esposa e Álvaro Pereira 

Catarino
—  Manuel Alves Rendeira e esposa e Albino Martins 

Ferreira e esposa
— Aires Fernandes Pereira
Quinta-feira  21 de dezembro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Álvaro Félix de Miranda, esposa e genro
— António da Ponte e Silva e Arminda Mendonça Ma-

chado
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Carlos Ramos Costa, sogros e cunhada
— Joaquim Maia Vieira e pais
— Manuel Faria e Silva Cachada e Hilário Ribeiro Gui-

marães, esposa e filho
— Maria Ferreira Gomes, marido e Manuel Fernandes 

Carreirinha
— Maria Moreira Gomes , marido e filha
— Virgínia da Cruz Barros 
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Alves Barros dos Santos e família (filha Delovina)
— Manuel do Vale Esteves (filho António)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos

19h00 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— Manuel Martins da Silva e Isabel Alves da Costa 

Laranjeira
— Manuel Fernandes Neto de Faria e esposa
— Ilda Daniela Cardoso Lima
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, pais e sogros
— Albino Sampaio Boaventura
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda Sá Ramos, marido e família
— Ana Dias Boaventura Penteado
— Ana Marques da Silva, marido e filha
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Pereira de Azevedo e família
— Carlos Manuel Cruz Silva, sogros, sobrinhos e cunhada
— José Carlos Alves da Costa, pai e irmão
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pereira Couto e filhos
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Amélia Torre da Silva, marido e filhos
— Maria Barbosa
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 22 de dezembro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira
— Joaquim do Rosário, esposa e família
— Manuel Alves Felgueiras, esposa e filha
— Maria Adriana  Queirós Portela
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Virgílio Loureiro, esposa e família 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Sagrado Coração de Jesus
— Ação de graças a S. João Paulo II
— Elvira Miranda Trindade
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Marcos Fradique
— Paulino Martins Alves e família
— Rufino Ferreira Soares
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Sara)
— Adolfo Moreira da Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Albertina Alves Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e  Maria da Guia e marido
— Guilhermina Pereira da Silva e familiares 
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz 
— Zacarias Martins Afonso 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Gomes da Vinha
— António Ribeiro Silva e Antónia Fernandes Marques
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
— Brilhantina Ferreira da Silva e genros
— Eugénia Silva Moreda
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Gonçalves Vasco, esposa e irmão Evaristo
— Manuel Vasco de Azevedo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa

Segunda-feira 18 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— P. Manuel António Ferreira Afonso
— Luzia Marques Rei, marido e filhos
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— P.e Chaves e Joaquim do Norte Miranda
— Amândio Oliveira Teixeira
— António Freitas Mendes Morais
— António Gomes Viana, pais e irmãos
— Elvira de Jesus Ferreira e marido
— Emília da Silva Ramos e João Ferreira Morgado, 

esposa, filho e neto
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Pereira Gonçalves
— Serafim da Costa Sá Gomes, pais e sogros
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e cunhados
— Jaime Gomes Ferreira Martins e sobrinho
— Joaquim Fontão Pereira
— Joaquim Martins da Silva, esposa e família
— Manuel Alberto da Silva Martins, avós e tios
— Manuel Machado Seara e família
— Manuel Martins Ferreira
— Maria de Lurdes Pereira e família
Terça-feira  19 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— António Gomes Silva Torres e família
— Filomena e Gracinda Azevedo
— Josefina Beatriz Ferreira e mãe Eva Ferreira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Gonçalves Pimenta e esposa
— Joaquim Moreira Barros
— José da Silva Cardoso, esposa, nora Adélia, Armanda 

e família
— Manuel da Silva Félix
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Regina Gomes Costa, filha, pais, sogros e família
— Serafim Gomes Pereira, Florinda Carvalho Loureiro 

e António Santos Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares
— Brilhantina Ferreira da Silva (22)
— Firmino Fernandes Figueiredo e familia (Paulino)
— José Gonçalves dos Santos, esposa e familia (Paulino)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Manuel António F. Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Almas
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— José Alves Couto Júnior e família
— Laurinda Antónia Pires, marido, filho e pais
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Pires Lisboa, marido e filha
— Nuno Albino Rossas Lima, avós e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tios
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Quarta-feira 20 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— José Guerra Laranjeira

19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos
Sábado 23 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Emília Sá Penteado
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Ana Dias de Boaventura
— Renata Fernandes Couto
— Carminda Fernandes
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)
— Deolinda dos Santos Barbosa (7.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Abílio Freire Lopes, esposa e família
— António Cristiano Lopes Ferreira  (pais)
— António Miranda da Silva (filha Isabel)
— António Pereira de Azevedo e Deolinda Alves dos 

Santos, marido e filho (M. Emilia)
— Brilhantina Ferreira da Silva (23)
— Laurinda S. Lage e Paulino M. Alves (filha Deolinda)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria da Silva Azevedo
— Maria Gonçalves Azevedo e Manuel Ribeiro Azevedo 

(afilhada Lourdes)
— Diamantino Carreira Azevedo
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Confraria das Almas
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Lugar da Fonte (José Morais)
— Ana Paula Lima Viana
— Avelino Gonçalves Pereira (21)
— Manuel Afonso Sá Pereira e esposa
— Maria Rosa de Sá Pereira Portela, pais e irmãos
— José Lima de Faria e família
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Alice Lopes do Monte (30.º Dia)
— Jacinto Gomes Ferreira (1.º Aniv.º) 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— João de Souza Ferrerira (30.º Dia)
Domingo           24 de dezembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto e Vila Chã
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— José Martins Ferreira  de Oliveira, esposa e família
— Manuel  Martins Afonso, esposa, filhos e família
— José Alves Batista e família
— José Alves Peixoto e família
— Miquelina Martins Pinheiro, marido e filhos
— Manuel Rodrigues de Azevedo
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
16h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e família
— Francisco Adriano Mesquita Ferreira
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Joaquim Gonçalves do Vale e esposa (sobrinha)
— Joaquina Alves Maciel e marido
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Não há missa
18h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte, pais e sogros


