
Festa da Sagrada Família
1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5
2.ª Leit. – Col 3, 12-21
Evangelho – Lc 2, 22-40. 
No domingo a seguir ao natal, celebramos a festa da 

Sagrada Familia. Unir esta celebração com o Natal é dar-
lhe a maior profundidade no significado e na identidade 
que a família pode ter.

Deste modo, a família, não só é querida por Deus 
que assim manifestou a Sua vontade no acto da criação, 
como quis que a Encarnação do Seu Filho acontecesse 
numa família. Estamos perante a identidade, a vocação 
e a missão da família na Igreja e no mundo.

Esta festa é uma ocasião propicia para proclamar o 
Evangelho da família perante tantas situações degradantes 
que afectam as famílias de hoje. Lucidamente importa 
discernir os Sinais dos Tempos de hoje pelos quais Deus 
nos está a interpelar para a necessidade de convocar as 
famílias para que sejam o que verdadeiramente são.

Daí o apelo a todas as famílias cristãs para que não 
tenham medo de testemunhar, apesar de todas as dificul-
dades, a alegria e a beleza do amor matrimonial e dos 
benefícios das relações familiares estáveis. Como em 
qualquer situação humana, também a família é chamada 
a crescer no amor, na generosidade e na entrega mútua 
para se tornar escola de valores essenciais para o desen-
volvimento de cada pessoa e da sociedade.

(...)Em nome da autodeterminação e liberdade indivi-
duais agride-se a identidade mais profunda do ser humano 
e consequentemente a família. Numa sociedade laicizada 
e numa cultura secularista e materialista, nas quais domina 
o poder económico e a pessoa fica à mercê do consumo, 
estrategicamente pretende-se destruir a família para que 
a pessoa se sinta como individuo sem segurança e sem 
orientação.

Por isso, é a hora de evangelizar a família, na família e 
pela família. Como afirma o Papa Francisco, há uma Boa 
Noticia para a família. Na verdade, «no mundo actual, 
aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se 
limitam a perdurar no tempo, mas continuam a sustentar 
um projecto comum e conservam o afecto». Deste modo, 
abre-se «a porta a uma pastoral positiva, acolhedora, 
que torna possível um aprofundamento gradual das 
exigências do Evangelho» (AL, 38).

Partindo da pedagogia de Jesus Cristo o Papa exorta a 
um crescimento gradual na vivência da união matrimonial 
e desenvolvimento da vida familiar. Assim, «o “Evange-
lho da família nutre também as sementes ainda à espera 
de desenvolver-se e deve cuidar das árvores que perderam 
vitalidade e necessitam que não as transcurem”, de modo 
que, partindo do dom de Cristo no sacramento, “sejam 
conduzidas pacientemente mais além, chegando a um 
conhecimento mais rico e uma integração mais plena 
deste mistério na sua vida”» (AL 76).

D. João Lavrador, Bispo de Angra e Ilhas dos Açores
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O Natal, fonte de Esperança

Para o cristão esperar significa a certeza de estar a 
caminho com Cristo rumo ao Pai que nos aguarda. A 
esperança nunca está parada, a esperança está sempre 
a caminho e leva-nos a caminhar. Esta esperança, que 
o Menino de Belém nos confere, oferece uma meta, 
um destino bom para o presente, a salvação à humani-
dade, a bem-aventurança a quantos confiam em Deus 
misericordioso. São Paulo resume tudo isto com a 
expressão: «Fomos salvos pela esperança» (Rm 8, 24). 
Ou seja, caminhando neste mundo, com esperança, 
fomos salvos. E aqui cada um de nós pode formular 
a pergunta: caminho com esperança ou a minha vida 
interior está parada, fechada? O meu coração é uma 
gaveta fechada ou uma gaveta aberta à esperança, que 
me faz caminhar não sozinho, mas com Jesus?

Nas casas dos cristãos, durante o tempo de Advento, 
prepara-se o presépio, segundo a tradição que remonta 
a São Francisco de Assis. Na sua simplicidade, o pre-
sépio transmite esperança; cada um dos personagens 
está imerso nesta atmosfera de esperança.

Antes de tudo, observamos o lugar em que Jesus 
nasce: Belém. Pequeno povoado da Judeia, onde mil 
anos antes tinha nascido David, o pequeno pastor 
escolhido por Deus como rei de Israel. Belém não é 
uma capital, e por isso é preferida pela providência 
divina, que gosta de agir através dos pequeninos e dos 
humildes. Naquele lugar nasce o «filho de David» tão 
esperado, Jesus, em quem se encontram a esperança 
de Deus e a esperança do homem.

Depois olhamos para Maria, Mãe da esperança. 
Com o seu «sim» abriu a Deus a porta do nosso mun-
do: o seu coração de jovem estava cheio de esperança, 
totalmente animada pela fé; e assim Deus escolheu-a 
e ela acreditou na sua palavra. Aquela que por nove 
meses foi a arca da nova e eterna Aliança, na gruta 
contempla o Menino e nele vê o amor de Deus, que 
vem para salvar o seu povo e a humanidade inteira. 
Ao lado de Maria está José, descendente de Jessé e de 
David; também ele acreditou nas palavras do anjo e, 
olhando para Jesus na manjedoura, medita que aquele 
Menino vem do Espírito Santo, e que o próprio Deus 
lhe ordenou que o chamassem assim, «Jesus». 

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

Mordomo da Cruz (Vila Chã)
Agradecendo o serviço prestado à comunidade ao lon-

go do ano findar por Mário da Silva Barbosa, anunciamos 
que para este ano de 2018 o Mordomo da Cruz é Manuel 
Pires Ribeiro, a quem agradecemos a disponibilidade.

Tomada de posse da Fabriqueiras
Realiza-se no dia 14 de janeiro, na Cripta do Sameiro, 

em Braga, às 15h30, a tomada de posse de todos os mem-
bros que constituem as Fábricas das Igrejas Paroquiais 
da Arquidiocese.

Presididas pelos Párocos, os restantes membros da 
Fábrica da Igreja, que começamos hoje a apresentar, 
têm os mandatos limitados a dois, e cada mandato é de 
cinco anos.

Em nome das comunidades paroquiais agradecemos, 
desde já, a todos quantos se disponibilizaram para ser-
vir as mesmas neste órgão de maior responsabilidade 
paroquial.

Fábrica da Igreja de Apúlia
Secretária: Judite Maia Real Silva
Tesoureiro: Manuel Barros Lopes
Vogais: Artur Junqueira de Carvalho, Fernando Joel 

Carvalho Faria, Filipe Manuel Rodrigues Queiroga, 
Hélder José Rego Cardoso, Manuel Correia da Vinha 
e Maria Laura e Silva Santos.

Fábrica da Igreja de Esposende
Secretária: Isabel Martins Viana de Paula Monteiro
Tesoureiro: António Jorge Novo dos Santos
Vogais: Artur Jorge da Silva Viana, Daniel Alves de Mi-

randa Marques, Manuel dos Passos Eiras Martins, José 
Garcia Ferreira Domingues, Maria Cristina Ribeiro da 
Silva Couto e  Eugénia Maria Ribeiro Cepa Afonso.

Fábrica da Igreja de Fão
Secretária: Argemira M.ª Pires Ferreira Guimarães Pedrosa
Tesoureiro: José Manuel Gomes Brás
Vogais: Armindo da Quinta Ferreira, Cátia Liliana Soli-

nho Vassalo de Oliveira, Alice Henrique Ferreira do 
Vale Filipe e  Jorge Manuel Faria da Silva Ribeiro.

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). 

Tendo em conta o 127.º aniversário dos Bombeiros de 
Esposende, no dia 7 de janeiro, o leilão foi adiado para 
dia 14 de janeiro e será realizado junto à Igreja Matriz, 
a partir das 15h00.

Serviços em Gemeses em 2018
Mordomos da Cruz: Manuel Paço Oliveira e José Al-

berto Azevedo Nogueira
Juízes: Mário Fernando Barros Souto e Paulo Miguel 

Morgado Cruz
Mordomos Menino: José Mário Nogueira Lomba e Rui 

Manuel Costa Branco

(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
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido, filha e família
Quarta-feira 03 de janeiro 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de Graças ao Senhor Bom Jesus
— António Pereira Ribeiro
— Arminda Ferreira Viana e marido
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— Maria Correia da Costa
— Serafim da Costa Sá Gomes, pais, sogros e cunhado 
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Fernandes de Faria, Esposa e Filho
— Carminda Moreira da Silva
— José Maria Martins M.C. Cecília Tomé
— Manuel Fernandes Barros, irmão, pais e tio João
— Maria Torres de Carvalho
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há missa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino, pais e sogros
Quinta-feira  04 de janeiro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Arminda Félix de Miranda, marido e filho
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Delfina Alves Barros, marido, filhos, pais e sogros
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, sogros, 

cunhados e irmão
— Maria Elisa Ferreira Duarte, seus pais e José Melo
— Palmira Ferreira Gomes e marido 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. José
— Ilda Daniela Cardoso Lima 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Gonçalves Barbosa, irmãs Laurinda e Rosa
— Manuel de Azevedo Martins
— Manuel Fernandes da Fonte Júnior
— Maria da Eira Lopes e cunhados
— Maria Gonçalves Linhares e marido
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas cruz
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Costa Faria, esposa e filhos (filho Manuel)
— Maria Emilia Dias dos Santos
— Mário Escrivães Rodrigues, esposa e filha (filho)
— Urbano Gomes Martins, Manuel Correia Martins, 

esposa e neto Manuel
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
— Carminda Fernandes

— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Renata Fernandes Couto
— Ana Dias de Boaventura
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros 
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Almas do Purgatório 
— Ana Boaventura Penteado 
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— David Francisco Ramos, esposa, pais e tios 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Manuel de Jesus da Silva 
— Manuel Pires Afonso, filha e família 
— Olívia Rossa Fernandes e família 
Sexta-feira 05 de janeiro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— José da Silva Pinto e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Olinda dos Santos Portela
— Serafim da Costa Sá Gomes, pais, sogros e cunhado
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido, irmã Espe-

rança e pais
— José Maria Pereira Silva e família
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Maria Leira Pereira Silva, marido, filho e avó
— Nelson Moreira Silva
— Zacarias Martins Afonso 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Lucínda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria da Eira Vidal e marido
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos falecidos ao londo de 2017
Sábado 06 de janeiro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Renata Fernandes Couto (30.º Dia)
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
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria do Rosário
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— António Pimenta, pais e sogros

Segunda  01 de janeiro
10h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Florinda Sousa e Silva, marido e genro (filha Maria)
—  Manuel Barroselas Maciel
10h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Cofraria de Nossa Senhora do Rosário
11h30 – igreja paroquial de Gandra
— Américo Fernandes Alves, esposa e familia
11h30 – igreja Matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
16h30 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Santa Maria Mãe de Deus
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santa Maria Mãe de Deus
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Irmãos da Cofraria de Nossa Senhora do Rosário
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
Terça-feira  02 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosa Gomes Pereira de Barros Zão e filhos
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino Barros Faria e pais
— Ismael Francisco Barros, esposa e Maria Gonçalves 

Barros e marido
— Joaquim Domingues Martins, esposa, filhos e Arménio 

José e esposa
— Joaquim Moreira Barros
— Maria Celeste de Oliveira , mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Ribeiro Alves, Adelino Eiras Passadiço, esposa 

e genro
— Virgínia Martins Figueiredo e irmãs
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (25)
— Joaquim José  Silva Garrido, esposa e sogros (António)
— José Alves Lopes e família
— Manuel de Matos Ferreira
— Manuel Alves Lage
— Maria do Carmo Ferreira de Oliveira e marido António 

José Lopes dos Santos
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
— Américo Bento Queirós
— Ana Dias de Boaventura
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carminda Fernandes
— Emília de Sá Penteado e marido
— Jeronimo da Silva Couto, esposa e filho
— Manuel Gomes da Silva

— Brilhantina Ferreira da Silva (26)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria da Silva Azevedo
— Rita de Faria Batista e família
18h00 – igreja matriz de Fão
— Amândio da Fonseca Penetra (30.º Dia)
— José de Miranda Trindade (1.º Aniv.)
— Joaquim Soares Pereira (1.º Aniv.)
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Gonçalves Pereira (23)
— António Ferreira Alves e esposa
— Ana Paula Lima Viana
— Elisabete da Rocha Gomes Bezerra
— Joaquina Alves Nogueira e marido
— Pai, sogros e restante família de João Tarrio
— Joaquim Fernandes Ferreira, esposa e filhos
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Almeida Boucinha  (1.º Aniv.)
— Rosa Alves Devesa (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Álvaro Garcia Nunes (1.º Aniv.)
— António Andrade dos Reis (1.º Aniv.)

Domingo           07 de janeiro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto e Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses

Devoção de 1.º Domingo às 8h30
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— Davide da Silva Gonçalves, esposa e filho
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais, irmãos e tio 

Luís (marido)
10h00 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— 127.º Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Es-

posende (Romagem ao Cemitério no final Eucaristia)
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Em honra do Santíssimo Sacramento, do Sagrado 

Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria
— Maria da Graça Pereira Soares e mae (irmã Augusta)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima

Intenções do Papa para janeiro
Pela Evangelização – Minoria religiosa na 
Ásia – Para que, nos países asiáticos, os cris-
tãos, bem como as outras minorias religiosas, 
possam viver a sua fé com toda liberdade.


