
Epifania do Senhor (Dia de Reis)
1.ª Leit. – Is 60, 1-6;
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;
2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;
Evangelho – Mt 2, 1-12. 
A liturgia deste Domingo da Epifania leva-nos à ma-

nifestação de Jesus como “a luz” que atrai a si todos os 
povos da terra. Essa “luz” incarnou na nossa história, a fim 
de iluminar os caminhos dos homens com uma proposta 
de salvação/libertação.

A primeira leitura, anuncia a chegada da luz salvadora 
de Jahwéh, que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade 
de Deus povos de todo o mundo.

A segunda leitura apresenta o projecto salvador de 
Deus como uma realidade que vai atingir toda a humani-
dade, juntando judeus e pagãos numa mesma comunidade 
de irmãos – a comunidade de Jesus.

No Evangelho, vemos a concretização da promessa de 
Isaías: ao encontro de Jesus vêm os “magos”, atentos aos si-
nais da chegada do messias, que O aceitam como “salvação 
de Deus” e O adoram. A salvação, rejeitada pelos habitantes 
de Jerusalém, torna-se agora uma oferta universal.

Hoje somos nós que vemos a luz, somos nós os con-
vidados a seguir a estrela do Menino; nós, convidados a 
adorá-Lo, presenteando-O com os nossos melhores dons: 
o ouro das nossas boas obras, a mirra do nosso coração, o 
incenso do nosso amor.

Hoje somos convidados a admirar o exemplo dos sábios 
do Oriente, que vendo no céu o sinal do Rei nascido, não 
temeram deixar tudo e, humildemente, seguir a luz. Como 
Abraão, o pai de todos os crentes, deixou a sua terra e partiu 
à ordem de Deus, sem saber para onde ia, assim também, 
aqueles que hoje são as nossas primícias para Cristo, par-
tem, obedecendo ao apelo do Senhor, sem saber para onde 
vão. Diz o Evangelho que eles voltaram por outro cami-
nho... Sim, porque quem encontrou esse Menino, quem se 
alegrou com Ele, quem viu a Sua luz, muda de caminho, 
caminha na Vida!

Mas, nesta festa de tanta alegria, doçura e luz, há 
uma nota de trevas: “Ao saber disso, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda Jerusalém...” Jerusalém, que 
representa o povo judeu... Jerusalém, que deveria alegrar-
se, perturba-se, hesita, não é capaz de reconhecer o tempo 
da visita de Deus! E nós? 

A festa que hoje celebramos mostra-nos a benignidade de 
Deus que a todos quer iluminar e salvar, mas também revela 
a concreta e tremenda possibilidade do homem ser genero-
so e responder “sim” ou ser fechado e responder “não”!  
Partamos nós também!... Partamos da nossa vida cómoda, 
partamos da nossa fé tíbia, partamos do nosso cristianismo 
burguês, que deseja ser compreendido, aceite, e aplaudido 
pelo mundo… ou não veremos a luz do Menino. Partamos ao 
encontro do próximo, levando Jesus ao mundo, iluminando 
o mundo com a luz do Senhor, para que este possa ser uma 
casa espaçosa e aconchegante da Palavra na qual toda a 
humanidade possa ver a salvação do nosso Deus.
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O Natal, fonte de Esperança

Naquele nome – Jesus –  está a esperança para cada 
homem, porque mediante aquele filho de mulher, Deus 
salvará a humanidade da morte e do pecado. Por isso é 
importante olhar para o presépio!

E no presépio estão também os pastores, que represen-
tam os humildes e os pobres que esperavam o Messias, 
a «consolação de Israel» (Lc 2, 25) e a «libertação de 
Jerusalém» (Lc 2, 38). Naquele Menino veem o cumpri-
mento das promessas e aguardam que a salvação de Deus 
finalmente chegue para cada um deles. Quem confia nas 
próprias seguranças, sobretudo materiais, não espera a 
salvação de Deus. Coloquemos isso na cabeça: as nossas 
seguranças não nos salvarão; a única segurança que nos 
salva é a esperança em Deus. Salva-nos porque é forte e 
nos leva a caminhar na vida com alegria, com o desejo de 
praticar o bem, com a vontade de ser felizes para a eterni-
dade. Ao contrário, os pequeninos, os pastores, confiam 
em Deus, esperam n’Ele e alegram-se quando reconhecem 
naquele Menino o sinal indicado pelos anjos (cf. Lc 2, 12).

E precisamente o coro de anjos anuncia do alto o 
grande desígnio que aquele Menino realiza: «Glória a 
Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, 
que Ele ama» (Lc 2, 14). A esperança cristã manifesta-se 
no louvor e na ação de graças a Deus, que inaugurou o 
seu Reino de amor, de justiça e de paz.

Também nós somos chamados a tornar-nos homens 
e mulheres de esperança, colaborando para a vinda do 
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 regressar por outro caminho, ao 
encontro do próximo, porque o mundo não pode esperar, 
a humanidade, e nela o nosso próximo mais próximo, tem 
fome e sede de justiça, de verdade e de paz.

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

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 continuamos hoje a apresentar, 
têm os mandatos limitados a dois.

Fábrica da Igreja de Fonte Boa
Secretária: Esmeralda Cristina Miranda Ferreira
Tesoureira: Célia Maria Catarino Sá Lopes Vale
Vogais: José António Maia Santos, Maria Rosa Pereira 

Escrivães Costa, Ramiro Campos Portela da Cruz e 
Rui Manuel da Ponte Gonçalves.

Fábrica da Igreja Paroquial de Rio Tinto
Secretária: Elisabete de Castro Barros
Tesoureiro: Carlos Manuel Ferreira Martins
Vogais: Álvaro Miranda Pereira, António Gomes da Silva, 

António Ferreira da Cruz, Gabriel Arlindo Azevedo de 
Sousa, Jorge Maria Azevedo Cruz e Júlio Balazeiro 
Amorim Fernandes.

Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Chã
Secretária: Bárbara de Boaventura Barbosa
Tesoureiro: Mário da Silva Barbosa
Vogais: Ana Cristina Couto Sá, Carlos Manuel Freixo 

Vasco, Manuel Joaquim da Silva Boaventura e Maria 
Madalena Pires da Silva.

Coral apresenta Contas (Fonte Boa)
O Grupo Coral de Fonte Boa apresentou as suas 

contas ao Conselho Económico as quais foram 
aprovadas. 

Total de receitas  ................................  450,00 €
Total de despesas  ................................  95,35 €
Saldo  .................................................  354,65 € 
O Saldo foi entregue ao Conselho Económico.

Concerto de Música (Vila Chã)
A Associação de Pais da Escola Primária de Vila Chã 

convida toda a comunidade a assistir ao espetáculo da 
Orquestra de Sopros da Escola de Música de Antas 
em parceria com a Escola Primária de Vila Chã, realizar-
se no dia 13 de janeiro às 21h00, no Centro Paroquial 
de Vila Chã.

Janeiras da Ronda de Vila Chã
Para que “As Janeiras” não sejam esquecidas, a 

Ronda de Vila Chã vai “Cantar as Janeiras” aos sábados 
e domingos, a partir do dia 7 de janeiro.

Além de manterem a tradição, pretendem ainda anga-
riar fundos para a remodelação da sede que já adquiriram, 
confiando, para isso, na generosidade de todos.

Janeiras dos Sargaceiros de Apúlia
O Grupo dos Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia 

informa que os Sargaceiros vão cantar as Janeiras, durante 
todo o mês de Janeiro, a fim de angariar fundos para a 
realização de novos projetos da Casa do Povo.

(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
— António Fernandes do Monte, pais, irmão Adelino e 

esposa
— António Martins Alves, esposa e familiares
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Delfina Fernandes Ribeiro
— Deolinda de Sousa Pedrosa e Julia Pedrosa e Alzira 

Pedrosa
— Deolinda Gomes de Carvalho e marido
— Filipe Catarino Santos Fradique e avós
— Maria Alexandrina Silva da Torre, sogros e cunhados
— Maria dos Prazeres Silva Almeida, marido e filho
— Secundino Faria Hipólito, Arménio de Brito Carvalho, 

esposa e filho
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— António Gomes da Vinha
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel Fernandes da Fonte e irmãs
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Quinta-feira  11 de janeiro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Ana Gomes da Silva e marido
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa 
—  Delfim Silva e família
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Francisco Barbosa de Melo
— Luísa Rocha Vilarinho
— Maria adelaide Marques Rei e marido
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares (pais)
— Manuel Gomes de Azevedo, esposa, filhos e genros
— 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
— P.e Manuel Gonçalves Jorge
— Irmãos da Confraria das Almas
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Ana Dias de Boaventura
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Ferandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá 
Sexta-feira 12 de janeiro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ao Santíssimo Sacramento
— Adriana Maria Portela Queirós
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

Segunda  08 de janeiro
Festa do Baptismo do Senhor

16h30 – igreja matriz de Esposende
— P. Jaime Manuel da Silva Cepa Machado e P. Manuel 

António Ferreira Afonso
— Clementina Lopes de Miranda e marido
— Manuel Varandas, eposa e genro
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Domingues da Venda
— Armando Gageiro e esposa
— Júlia Alves Lopes, marido e filho
— Luís Morais da Silva
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— Angelina Gonçalves Miranda e família
— António Miranda Domingues
— Joaquim Fontao Pereira
— José Gomes da Silva e família
— Manuel Martins Ferreira
Terça-feira  09 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
— Samuel António Vieira dos Santos
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Filipe Manuel Martins da Silva e seus avós
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Teresa Moreira Gomes, marido e família
— Virgínia Moreira de Azevedo Barros
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (27)
— Manuel Carreira Martins e familia
— Manuel da Silva Campos
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
— Albina Barbosa da Silva e marido
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— Ana Ramos Afonso e marido
— Emília de Sá Penteado e marido
— Justina Marques, marido 
— Manuel Dias Palmeira e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Ferreira da Silva, esposa e nora
— Manuel Meira Alves 
— Manuel Pires Afonso, filha e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá

Quarta-feira 10 de janeiro 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— Amélia da Silva Vilela
— Ana Isabel Oliveira Fonseca, avós Virgínia e Maria 

Rosa
— Irene do Nascimento Real Morais, pais e irmãos 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Almerinda Martins Sá Pereira, marido e família 
19h00 – igreja matriz de Apúlia
—  Adelino Moreira Marques Casais
— Adelino Dourado Correia, pais e sogros
— Alexandrina Real Gonçalves Moreira e marido e 

Maria Real e Sara Real

— Adelina Fernandes Gonçalves Coelho (1.º Aniv.)
— Maria Emília de Matos Miranda (1.º Aniv.)
— Eugénia Gomes Moreira da Silva (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Bento
Domingo           14 de janeiro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
 — Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria do Rosário
10h00 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— António Júlio Penarroias e filho
— Avelino Gonçalves Pereira (24)
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
15h30 – Cripta do Sameiro (Braga)

Tomada de Posse das Fábricas da Igreja
—  Paroquianos
18h00 – igreja matriz de Fão
—  Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos

Limpeza da Igreja de Vila Chã
Agradecendo o contributo do grupo que ao longo 

de 2017 desempenhou o “Ministério da Limpeza da 
Igreja”, contituído por: Amélia Ferreira Ramos, 
Carminda Branco Ramos, Fernanda Neiva da Silva, 
Lúcia de Jesus Ferreira Lopes, Margarida Maria 
Coutinho Roças, Maria da Glória Pires Boaven-
tura, Maria Doroteia Lopes Neto, Maria dos Anjos 
Silva Rocha, Maria Margarida Couto Neiva e Rosa 
Barbosa Brás
podemos apresentar agora o novo grupo que vai de-
sempenhar o mesmo “Ministério” ao longo de 2018:

Ana Filipa Ribeiro Miranda
Ana Maria Monteiro da Silva
Carminda Gonçalves Branco
Florinda Maria Gonçalves Barbosa
Ilda Marques da Silva
Maria Angelina Torre da Silva
Maria Augusta Pires Barbosa Marques
Maria da Luz Couto Costa
Maria Fernanda Pires Barbosa
Maria Fernanda Silva Miranda
Maria Lúcia Pires da Silva
Sónia Cristina Barbosa Meira
Susana Marrucho

18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria José Graça de Oliveira
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— Laurentino Deveza Gomes Ribeiro e Eugenia Gomes 

Moreira Silva
— Manuel Felix dos Santos e irmã 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Antónia Dias da Vinha
— Arménio Mariz Faria, Manuel Campos Neves e Ca-

rolina Azevedo Vasquinho
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Cândido Pereira Dias Vinha e família
— Joaquim Faria Mariz, pais e sogros
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— Júlia Maciel de Sousa
— Lucínda Fernandes Gomes, sogros e cunhada Fátima
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
Sábado 13 de janeiro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Carminda Fernandes
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Renata Fernandes Couto
— Ana Dias de Boaventura
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)
— Manuel de Faria Cruz (1.º Aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Azevedo
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido e 

família
— António Miranda da Silva
— António Pereira de Azevedo e familia (filha Maria do 

Carmo)
— Brilhantina Ferreira da Silva (28)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina Santos Pereira e mãe
— Ana Paula Lima Viana
— Joaquim de Souza Bezerra e  família
— Luís Miguel Costa Sa Pereira (m.c. pais)
— Manuel Ferreira Martins e esposa e Manuel Alves da 

Rendeira e esposa (filho Albino)
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Maria Dolores do Vale Azevedo e família
— Maria Gonçalves Pereira  e marido
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Helena Nogueirade Almeida Fortes Lima (30.º 

Dia)


