
4.º Domingo do Advento (Ano B)
1.ª Leit. – 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16;
Salmo – Sal 88, 2-3. 4-5. 27 e 29;
2.ª Leit. – Rom 16, 25-27;
Evangelho – Lc 1, 26-38. 
A liturgia deste último Domingo do Advento refere-

se repetidamente ao projecto de vida plena e de salvação 
definitiva que Deus tem para oferecer aos homens. Esse 
projecto, anunciado já no Antigo Testamento, torna-se 
uma realidade concreta, tangível e plena com a Incarna-
ção de Jesus.

A primeira leitura apresenta a “promessa” de Deus 
a David. Deus anuncia, pela boca do profeta Natã, que 
nunca abandonará o seu Povo nem desistirá de o con-
duzir ao encontro da felicidade e da realização plenas. 
A “promessa” de Deus irá concretizar-se num “filho” 
de David, através do qual Deus oferecerá ao seu Povo 
a estabilidade, a segurança, a paz, a abundância, a fe-
cundidade, a felicidade sem fim.

A segunda leitura chama a esse projecto de salva-
ção, preparado por Deus desde sempre, o “mistério”; 
e, sobretudo, garante que esse projecto se manifestou, 
em Jesus, a todos os povos, a fim de que a humanidade 
inteira integre a família de Deus.

O Evangelho refere-se ao momento em que Jesus 
encarna na história dos homens, a fim de lhes trazer a 
salvação e a vida definitivas. Mostra como a concre-
tização do projecto de Deus só é possível quando os 
homens e as mulheres que Ele chama aceitam dizer 
“sim” ao projecto de Deus, acolher Jesus e apresentá-l’O 
ao mundo.

A Igreja, agora, é toda atenção, toda contemplação 
do mistério da Encarnação, preparando-se para celebrar 
o Natal do Senhor. A Sua vinda é a nossa salvação, a 
Sua chegada é o anúncio da esperança a todos os povos, 
a toda a humanidade. A celebração anual do Natal de 
Jesus recorda-nos que o nosso Deus não é de longe, mas 
de perto, de pertinho da humanidade toda e de cada um 
de nós. O Filho eterno do Pai fez-se homem para encher 
de Vida divina a nossa existência humana. É este o Mis-
tério de que fala São Paulo na segunda leitura da Missa 
de hoje. Antes, parecia que Deus era Deus somente de 
Israel, esquecendo os outros povos, a grande massa da 
humanidade. Agora, não! No Natal contemplamos a 
benevolência de Deus para toda a humanidade.

O que nos deve encantar neste Domingo não é só 
a grandiosidade desse Mistério, dessa surpresa de um 
Deus que, desde sempre, se preocupou com todos, com 
toda a humanidade e não só com Israel... o que nos deve 
encantar é também o modo como o Senhor realiza o seu 
desígnio: Ele age no escondido da história humana, no 
mais simples das nossas vidas, nas humildes decisões da 
nossa existência. Pensemos bem! Primeiro, o rei David, 
humilde pastor de Belém, mais novo dos muitos filhos 
do velho Jessé. E Deus escolheu-o para rei e para dele 
fazer uma dinastia da qual nasceria o Messias. 
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O Natal, fonte de Esperança

Vendo o pequeno Menino de Belém, os pequeninos 
do mundo descobrirão que a promessa se cumpriu, que 
a mensagem se realizou. Num Menino recém-nascido, 
necessitado de tudo, envolto em panos e colocado numa 
manjedoura, está encerrado todo o poder do Deus que 
salva. O Natal é um dia para abrir o coração: é preciso 
abrir o coração a tanta pequenez, que se encontra ali 
naquele Menino, e tanta maravilha. É a maravilha do 
Natal, para o qual nos preparamos com esperança neste 
tempo de Advento. É a surpresa de um Deus Menino, 
de um Deus pobre, de um Deus frágil, de um Deus 
que abandona a sua grandeza para se fazer próximo 
de cada um de nós.

Há pouco começamos um caminho de catequese 
sobre o tema da esperança, mais oportuno do que nunca 
no tempo de Advento. Quem nos orientou até agora foi 
o profeta Isaías. Hoje, (na véspera) do Natal, gostaria 
de meditar de modo mais específico sobre o momento 
em que, por assim dizer, a esperança entrou no mundo, 
com a encarnação do Filho de Deus. O próprio Isaías 
tinha prenunciado o nascimento do Messias nalguns 
trechos: «Eis que uma Virgem conceberá e dará à luz 
um filho, ao qual será dado o nome de Emanuel» (7, 
14); e também: «Um renovo sairá do tronco de Jessé, 
um rebento brotará das suas raízes» (11, 1). Nestas 
passagens transparece o sentido do Natal: Deus cum-
pre a promessa, fazendo-se homem; não abandona o 
seu povo, aproxima-se a ponto de se despojar da sua 
divindade. De tal modo Deus demonstra a sua fidelida-
de e inaugura um Reino novo, que confere uma nova 
esperança à humanidade. E qual é esta esperança? A 
vida eterna.

Quando falamos de esperança, referimo-nos muitas 
vezes àquilo que não está no poder do homem e que 
não é visível. Com efeito, o que esperamos vai além 
das nossas forças e do nosso olhar. Mas o Natal de 
Cristo, inaugurando a redenção, fala-nos de uma es-
perança diferente, de uma esperança confiável, visível 
e compreensível, porque fundada em Deus. Ele entra 
no mundo e dá-nos a força de caminhar com Ele: Deus 
caminha ao nosso lado em Jesus, e caminhar com Ele 
rumo à plenitude da vida dá-nos a força de viver o 
presente de maneira nova, embora difícil. 

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 ................................................... 17h00 – 17h30
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Sagrado Lausperene (Fonte Boa)
Realiza-se nos dias 28 e 29 deste mês o Lausperene 

Arquidiocesano na Paróquia de Fonte Boa.
O Lausperene terá início às 19h00, com a celebração-

da Eucaristia e Exposição do Santíssimo, que ficará em 
adoração até às 22h00. Depois de uma breve adoração, 
encerramos durante a noite, retomando a Exposição às 
09h00 e até às 19h00, altura em que celebraremos a Missa 
Solene de encerramento do Lausperene.

A organização da Adoração durante o dia fica a cargo 
dos diversos organimos paroquiais, de acordo com as suas 
disponibilidades e a tradição na Paróquia de Fonte Boa.

Confraria do Santíssimo (Vila Chã) 
Para o próximo triénio (2018/2020) os órgãos da Con-

fraria do Santíssimo Sacramento ficam constituídos com 
os seguintes irmãos:

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: António da Silva Barbosa
Secretários: António Lima Sá e Manuel Jorge Ramos 

de Lemos
DIRECÇÃO

Presidente (Juiz): Manuel António Lisboa Pires
Secretário:  Paulino Martins Marques
Tesoureiro: Vítor Manuel Afonso da Silva
Vogais:  Jaime Lemos da Silva e Manuel Augusto Gomes 

da Costa
CONSELHO FISCAL

Presidente: Alfredo Torre da Silva
Secretário:  Jorge Couto Pires
Vogal: José Manuel Pires da Silva

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

tradição do bazar do Menino Jesus. 
Poderão fazer chegar as 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, com início às 11h00.

Direitos Paroquiais em falta
O ano está prestes a acabar e, em algumas Paróquias, 

mais de 50% das Famílias ainda não cumpriram a sua 
Missão cristã, pagando os Direitos Paroquiais, sentindo-
-se verdadeira comunidade.

Conforme já foi anunciado, e de acordo com os costu-
mes da cada Paróquia, até ao final do ano, ainda é ocasião 
para todas as Famílias cumpriram a sua Missão cristã, 
pagando os Direitos Paroquiais.

Em Portugal, está consignado, a partilha em todas as 
ocasiões  solicitadas, nas campanhas e anualmente a 
partilha de um dia de Rendimento da Família.

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

Horário das Missas no dia 1 de janeiro 
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

(Catequese do Papa a 21/12/2016 – www.vatican.va) 



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Quarta-feira 27 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Maria dos Anjos Neiva da Silva
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
— António Domingues da Venda e esposa
— Carlos de Jesus Henrique Ferreira, esposa e filho
— Elvira de Jesus Ferreira, marido e filho
— Manuel Vicente Curto e esposa
— Maria de Marcos Fradique
— Maria Gomes Lavandeira
— Maria Torres do Monte e pais
— Ondina Reis Graça, José Oliveira, Maria José e Avelino
— Padre Marino Lemos e Emíia Rodrigues Lemos
— Serafim da Costa Sá Gomes, pais, sogros e José Mar-

tins Dias 
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Fernando Gonçalves Malgueiro
— Miguel Inácio Ribeiro Ferreira
— Paulo Carreira Moreira e Sogros
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Antónia Dias Vinha
— Belmira da Costa Felix e marido
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Cruz Vendeiro e pais
— Manuel de Sousa Caseiro, sogros, cunhados Maria e 

Manuel e sobrinho António
— Maria Gonçalves Dourado, Manuel Alves da Cruz e 

Rosa Martins de Campos
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhada
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa
Quinta-feira  28 de dezembro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Branca da Silva Cachada, marido, filho Eduardo 

Cachada, esposa e filhos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Diamantina da Silva Vieira, marido e nora Fernanda
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Maria Gomes de Brito, marido e Carolina Machado 

Gomes, marido e família
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
— Virgínia Martins Figueiredo e seus pais 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Início do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria Isabel Paquete e sogros
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
— Alcinda Fernandes
— Alfredo Marques da Silva e filho

— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel Barbosa Roças
— Manuel da Jesus da Silva
— Maria da Saúde Rocha, marido e família
— Maria Teresa Pinheiro e pais
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 29 de dezembro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Agostinho Reis
— David Fernado Ferreira Adães
— Ester Augusta Gonçalves Eiras e marido
— Manuel António Barros Nunes Novo, pai, avôs e tios
— Maria Simões, marido e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças às Almas
— Adelino Carvalho do Vale, pais e failiares
— Ana Isabel Oliveira Fonseca
— António Eiras Torres, esposa e Manuel Trindade e esposa
— Carolina Ribeiro Pedrosa
— Franquelim Gaifém Campos, pais e sogros
— Horácio Martins de Matos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Marcos Fradique
— Pedro Furtado, amigos falecidos e tia Maria Júlia
— Raúl Maria Moledo Viana e pais
— Serafim Costa Sá Gomes, pais, sogros e José Martins 

Dias
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Amélia Gonçalves Torres e Evangelino Dias Ribeiro
— António Gonçalves Cardoso, esposa e pais
— António Inês Ferreira da Nova e sogros
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Carolina de Carvalho Machado e neto
— Isaias Hipólito, esposa e filhos
— Manuel Martins Rodrigues e famíliares
— Maria de Jesus Silva do Vale e marido
— Maria do Monte Gonçalves Real e pais
— Maria Martins Ferreira, marido, pais e família
— Rodrigo Deveza e esposa
— Vitor Miguel da Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Afonso 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Encerramento do Sagrado Lausperene
— Santíssimo Sacramento
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Carlos Silva Hipólito e Laurentina Arantes 

Carreirinha
— António Gomes da Vinha
— Arminda Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Sá Fernandes
— Lucinda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Torres Maurício
— Mateus Sá Escrivães
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa

Segunda  25 de dezembro
10h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— João Abel Morais, esposa e família (filho José Morais)
—  Adolfo F. Pereira, esposa e filhos
— Ação de graças de aniversário de Diogo Felgueiras 

Gonçalves
— Manuel Ramos dos Santos e família
— José Pereira Lima  e netas Sílvia Maria e Ilda Daniela
— Maria Azevedo Domingues, filho, pais e sogros
11h30 – igreja Matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
16h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Intenções do Santo Padre
Terça-feira  26 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— João Reis Loureiro e pais
— Maria Benedita Fernandes da Silva
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Delfim Faria e Silva e irmã Arminda
— Glória dos Santos Loureiro, marido e mãe
— Loduvina da Silva Torres, marido e filha
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria Elisa Ferreira Duarte, seus pais e José Gonçal-

ves Duarte e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
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 do Purgatório
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa  e filho
— Horácio da SilvaCouto e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alice Afonso, pais, cunhados e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá

Sábado 30 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Emília Sá Penteado
— Renata Fernandes Couto
— Albino Gonçalves Penteado
— 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)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Cristiano Lopes Ferreira, Maria Laurentina 

Ferreira Maciel e Adelino Maciel Lopes (pais)
— António Miranda da Silva (esposa)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (25)
— Florença Gonçalves Souto e marido
— Francisco Adriano Mesquita Ferreira
— Henrique da Silva e esposa
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Ferreira Pimenta (neto António)
— Manuel Gomes Pimenta e familia
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Sagrada Família
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do lugar da Fonte ( José Morais)
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Ana Paula Lima Viana
— Domingos Martins Pinheiro , pais e irmaos
— Elisabete da Rocha Gomes Bezerra , pai e familia
— Sagrada Familia e Rosa Ferreira Martins marido e familia
— Jose Lima de Faria ,esposa , filhos e genros
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filha Maria)
— Serafim Martins Alves e familia
— Tereza Martins Ferreira
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira 
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Ferreira Fitas (30.º Dia)
Domingo           31 de dezembro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto e Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Alves dos Santos, esposa, filhos e genro
— Baltazar Branco de Matos
— Domingos Gonçalves Ferreira
— Manuel do Vale Esteves (filho Bino)
— Maria Irene Martins Sousa, pais, irmãs, cunhadas e 

sobrinhas
— Rosa Gomes Narciso Morais e marido
— Teresa Martins Morgado, marido e familia (filha M.ª  Luz)
10h00 – igreja matriz de Apúlia e matriz de Esposende
— Sagrada Família
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Fernandes Vasco e Rosa Ferreira Martins e marido
— Avelino Gonçalves Pereira (22)
— Carlos Manuel Ferreira Morgado e mãe
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Não há missa
18h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos


