Ofertas da LIAM (Vila Chã)

Na época do Natal o Grupo da LIAM de Vila Chã fez
os seguintes donativos:
Leite para crianças em Angola ........................ 375,00 €
Projeto CPAC Moçambique ............................ 250,00 €
Projeto do P.e Mário (Bolívia) ......................... 250,00 €

Conf. SS.mo Sacramento (Fonte Boa)

A Confraria do Santíssimo agradece a colaboração e
participação de todas as pessoas que tornaram possível
a realização do Leilão do Menino Jesus no passado dia
7 de janeiro e informa que o mesmo rendeu 4.503,00€.

Tarde de Fados e Petiscos (Fonte Boa)

No próximo dia 21 de Janeiro (domingo), pelas
16h00, haverá uma Tarde Solidária de Fados e Petiscos
no Centro Paroquial organizada pelo Centro Social e
Paroquial de Fonte Boa, com vista a angariação de fundos
para a instituição.
Convida-se toda a população a adquirir os bilhetes de
entrada e a tomar parte nesta tarde de convívio ao som da
bela música tradicional portuguesa.
Os bilhetes podem ser adquiridos junto da Direção do
centro, Grupo de Teatro e Junta de Freguesia.

Algumas contas de Apúlia

Alminhas na Rua do Padrão à responsabilidade de
Carminda Amélia Ribeiro Dias..................... 355,00 €
Jornais da Voz de Fátima

Carminda Amélia Ribeiro Dias ................. 55,00 €
Palmira Alvim Maia ................................ 120,00 €

São Paulo, na Carta aos Romanos, recorda-nos a grande figura de Abraão, para nos indicar o caminho da fé e da
esperança. Acerca dele o apóstolo escreve: «Esperando,
contra toda a esperança, Abraão teve fé e se tornou pai
de muitas nações» (Rm 4, 18); «esperando, contra toda a
esperança». Este conceito é forte: até quando não há esperança, eu espero. É assim o nosso pai Abraão. São Paulo
está a referir-se à fé com que Abraão acreditou na palavra
de Deus que lhe prometia um filho. Mas era deveras um
confiar esperando «contra toda a esperança», porque era
muito inverosímil o que o Senhor lhe estava a anunciar,
sendo ele muito idoso – tinha quase cem anos – e a sua
esposa era estéril. Não conseguiu! Mas foi Deus quem o
disse, e ele acreditou. Não havia esperança humana porque
ele era idoso e a esposa estéril: e ele acreditou.
Confiando nesta promessa, Abraão põe-se a caminho,
aceita deixar a sua terra e tornar-se estrangeiro, esperando
neste «impossível» filho que Deus lhe teria querido dar
não obstante o seio de Sara já estivesse como que morto. Abraão acreditou, a sua fé abre-se a uma esperança
aparentemente irracional; ela é a capacidade de ir além
dos raciocínios humanos, da sabedoria e da prudência
do mundo, além daquilo que normalmente é considerado
sensatez, para acreditar no impossível. A esperança abre
novos horizontes, torna capazes de sonhar aquilo que nem
sequer é imaginável. A esperança faz entrar na escuridão
de um futuro incerto para caminhar na luz. É bela a virtude
da esperança; dá-nos tanta força para caminhar na vida.
Mas trata-se de um caminho difícil. E chega o momento, também para Abraão, da crise de desconforto.
Confiou, deixou a sua casa, a sua terra, os seus amigos...
Tudo. Partiu, chegou ao país que Deus lhe indicara, o
tempo passou. Naquela época, fazer uma viagem como
essa não era como hoje, de avião – faz-se em poucas horas
– eram necessários meses, anos! O tempo passou, mas o
filho não nasceu, o seio de Sara permaneceu fechado na
sua esterilidade.
E Abraão, não digo que perdeu a paciência, mas
lamentou-se com o Senhor. Aprendemos também isto
do nosso pai Abraão: lamentar-se com o Senhor é uma
forma de rezar.
(Catequese do Papa a 28/12/2016 – www.vatican.va)

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

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
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II semana do Tempo Comum

Abraão, pai na fé e na esperança

Contac tos

Realiza-se este Domingo, dia 14 de janeiro, na Cripta
do Sameiro, em Braga, às 15h30, a tomada de posse de
todos os membros que constituem as Fábricas das Igrejas
Paroquiais da Arquidiocese.
A partir dessa data, «agem ilegalmente todos quantos
não tomarem posse com prévia aprovação do mandato (de
cinco anos) por parte de Sua Ex.cia Rev.ma o Senhor Arcebispo Primaz», conforme nota da Cúria Arquiepiscopal,
que acrescenta: «Das consequências das irregularidades
serão responsabilizados os que as cometam».
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 Gandra
Secretária: Adarico Filipe Ferreira Fragoso
Tesoureira: João de Barros Tarrio
Vogais: Manuel do Padre Gonçalves Malgueiro, Manuel
Martins Neves, Paulo Sérgio Maciel Alves, MAnuel
Afonso Ferreira Martins
Fábrica da Igreja Paroquial de Gemeses
Secretária: Vítor Juvenal Lopes Martins
Tesoureiro: Sérgio Augusto Martins Igreja
Vogais: Francisco Alves, Joaquim Manuel dos Santos
Alves, Rita Esperança Baptista Chaves Lopes, Vítor
Manuel Veiga Macedo

1.ª Leit. – 1 Sam 3, 3b-10. 19;
Salmo – Sal 39, 2 e 4ab. 7-8a. 8b-9. 10-11;
2.ª Leit. – 1 Cor 6, 13c-15a. 17-20
Evangelho – Jo 1, 35-42.
Terminadas as festas do Tempo do Natal do Senhor,
estamos a iniciar o Tempo Comum. Terminada ontem a
primeira semana deste tempo “verde”, tempo de esperança,
entramos no Segundo Domingo chamado Comum: comum
do dia-a-dia, da vida simples, vivida na presença do Senhor que está sempre presente na Sua Igreja na potência
do seu Espírito Santo, dando vigor à Palavra e eficácia aos
sacramentos.
A liturgia do 2.º Domingo do Tempo Comum propõenos uma reflexão sobre a disponibilidade para acolher os
desafios de Deus e para seguir Jesus.
A primeira leitura apresenta-nos a história do chamamento de Samuel. O autor desta reflexão deixa claro que o
chamamento é sempre uma iniciativa de Deus, o qual vem
ao encontro do homem e chama-o pelo nome. Ao homem é
pedido que se coloque numa atitude de total disponibilidade
para escutar a voz e os desafios de Deus.
Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viverem de forma coerente com o chamamento que
Deus lhes fez. No crente que vive em comunhão com Cristo
deve manifestar-se sempre a vida nova de Deus. Aplicado
ao domínio da vivência da sexualidade – um dos campos
onde as falhas dos cristãos de Corinto eram mais notórias
– isto significa que certas atitudes e hábitos desordenados
devem ser totalmente banidos da vida do cristão.
O Evangelho descreve o encontro de Jesus com os seus
primeiros discípulos. Quem é “discípulo” de Jesus? Quem
pode integrar a comunidade de Jesus? Na perspectiva de
João, o discípulo é aquele que é capaz de reconhecer no
Cristo que passa o Messias libertador, que está disponível
para seguir Jesus no caminho do amor e da entrega, que
aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver
em comunhão com Ele, que é capaz de testemunhar Jesus
e de anunciá-l’O aos outros irmãos.
É impressionante, quase que inacreditável, que Deus nos
conheça pelo nome, que o Senhor nos chame e nos queira
parceiros seus no caminho da vida. Também nós somos
conhecidos pelo nome, os nossos passos, o nosso coração,
a nossa vida são conhecidos pelo Senhor... E Ele chama-nos
com amor. A nós, que procuramos a felicidade e a realização
na vida, o Senhor também dirige a pergunta: “O que procurais?” Fiquemos com o Senhor e encontraremos aquilo que
o nosso coração procura, aquilo que faz a vida valer a pena.
Mas, “entrar na casa”, “estar com o Senhor”, “permanecer com Ele” – que é o início da própria vida eterna já
neste mundo – não se pode dar sem que realmente sejamos
de Cristo com todo o nosso ser, corpo e alma. Daí a urgência
e a atualidade da advertência de São Paulo, feita aos coríntios
e a nós. Tal como hoje, os cristãos eram tentados a “corintiar”, a entrarem na onda, achando tudo normal, moderno e
compatível com a fé. Aceitemos o desafio!...

15 a 21 de janeiro

2.º Domingo do Tempo Comum (Ano B)

Tomada de posse da Fabriqueiras

horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
Segunda
15 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— P. Jaime Manuel da Silva Cepa Machado e P. Manuel António Ferreira Afonso
— Alexandrina Gomes dos Santos e família
— Lázaro Barros Nunes Novo e família
— Maria das Dores Moreira de Sá
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Joaquim Soares Estanislau (missa estatutária)
— Albina Barros Peixoto e marido
— Albino Pedrosa de Campos
— Maria da Silva Duarte e família
— Paula Cristina Laranjeira Reis
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingos e família
— Avelino Gomes Torres
— Emilia Lopes Miranda, marido e genro
— Jorge Fontão Pereira e sobrinhos
— Manuel Fontão Pereira
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Calista Ferreira, pais e marido
— Maria da Conceição Dias da Cruz e Serafin Alves
da Quinta

Terça-feira
16 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Joaquim Gonçalves da Silva e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, pais e sogros
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Elvira Gonçalves Pimenta
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel Gomes da Cruz e esposa
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (29)
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
— 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
17 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Adélio Rodrigues Pereira
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora do Alívio
— José Ferreira do Vale, esposa e filho, Júlio Ferreira
do Vale
— Maria Ermelinda da Costa Lata
— Maria Filomena Penetra Gonçalves e pais
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— José Alberto Durães e Álvaro Pereira Catarino e
sogro
— Teresa Martins Alves Felgueiras
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Amélia Faria Martins
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Joaquim da Costa Faria, esposa e filhos e João
Gomes Tomé e esposa
— José Martins Afonso Junior
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes
— Manuel Joaquim dos Santos Alves Lopes e família
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria Ribeiro Miranda
— Secundino Faria Hipólito e Manuel Ferreira Costa,
esposa e filhos
— Zacarias Martins Afonso
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Amândio Pereira Belinho, pais e sogros
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— António Escrivães Gonçalves e irmãos
— António Gomes da Vinha
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém
— Felizarda Gomes da Cruz e António Alves Pontes
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Modesto Nascimento Bártolo
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Romão Domingues da Venda e esposa

Quinta-feira
18 de janeiro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Manuel da Silva Félix
— Maria da Silva Cachada, marido, genro e Maria
Ribeiro Alves
— Maria Moreira Barros
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Gomes de Campos (Confraria de Santo António)

— Joaquim Ribeiro e Silva (Confraria as Almas)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Artur Alves Miquelino e esposa
— João Baptista Guerra
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

— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Albinos Gonçalves Penteado
— Alfredo Marques da Silva e família
— António Pereira de Azevedo e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, filha e familia
— Maria Barbosa
— Olívia Ramos Dias, marido e familia
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira
19 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— António Gomes da Silva Torres e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Olívia da Costa Terra e filhos
— Salvador Neiva Guerreiro, pais e avós
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro
Fernando e Maria da Guia e marido
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Alice Gomes Vasquinho
— Antónia Dias da Vinha
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Fernandes da Apresentação Mariz e pais
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Pastorinhos de Fátima
— Cândida Gonçalves Pereira e marido António Alves
Peixoto
— Laurentina Pereira Catarino (pessoa amiga)

Sábado
20 de janeiro
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Ana Dias de Boaventura
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel Torres Pereira
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— S. Sebastião
— Almas (mc Confraria)
— Deolinda dos Santos Barbosa (30.º Dia)
— Abílio Fernandes Catarino (1.º Aniv.)
— Manuel Moreira Torres (1.º Aniv.)

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Miranda da Silva (1.º Aniv.)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva (30)
— Laura do Vale Valente e irmã
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta
18h00 – igreja matriz de Fão
— Judite Pinto de Campos (1.º Aniv.)
— Luís Rodrigues de Oliveira (1.º Aniv.)
— Manuel Tomé Simões (1.º Aniv.)
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Avelino Gonçalves Pereira (25)
— Laurentina Pereira Catarino (1)
— Maria do Patrocínio Alves de Matos e Rosa Ferreira
Martins, marido e família
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Eugénia Gomes Moreira da Silva (1.º Aniv.)
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Rosa Pilar Ribeiro (1.º Aniv.)
Domingo
21 de janeiro
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Albino Maciel Soares (1.º Aniv.)
— Adelaide Pontes Fernandes e marido (Gracinda)
— Angelina Alves Pereira, marido e filho
— Belmira da Costa Félix, marido, pais, sogros e
restante familia
— Manuel Ferreira Carvalho (Francisco)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Cândido dos Santos Ferreira (30.º dia)
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. Sebastião

Gratidão pelos mais pobres

Na quadra do Natal que findou, foram perto
de vinte os “Cabazes de Natal” que distribuímos
pelas famílias mais carenciadas que conhecemos
na nossa Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul.
A todos quantos colaboraram para que tal fosse
possível, em nome dos mais pobres, fica aqui a
nossa gratidão.

