
5.º Domingo do Tempo Comum (Ano B)
1.ª Leit. – Job 7, 1-4. 6-7;
Salmo – Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Cor 9, 16-19. 22-23;
Evangelho – Mc 1, 29-39. 
Que sentido têm o sofrimento e a dor que acompa-

nham a caminhada do homem pela terra? Qual a “po-
sição” de Deus face aos dramas que marcam a nossa 
existência? A liturgia do 5.º Domingo do Tempo Comum 
reflecte sobre estas questões fundamentais. Garante-nos 
que o projecto de Deus para o homem não é um projec-
to de morte, mas é um projecto de vida verdadeira, de 
felicidade sem fim.

Na primeira leitura, um crente chamado Job co-
menta, com amargura e desilusão, o facto de a sua vida 
estar marcada por um sofrimento atroz e de Deus parecer 
ausente e indiferente face ao desespero em que a sua 
existência decorre… Apesar disso, é a Deus que Job se 
dirige, pois sabe que Deus é a sua única esperança e que 
fora d’Ele não há possibilidade de salvação.

A segunda leitura sublinha, especialmente, a obri-
gação que os discípulos de Jesus assumiram no sentido 
de testemunhar diante de todos os homens a proposta 
libertadora de Jesus. Na sua acção e no seu testemunho, 
os discípulos de Jesus não podem ser guiados por interes-
ses pessoais, mas sim pelo amor a Deus, ao Evangelho 
e aos irmãos.

No Evangelho manifesta-se a eterna preocupação de 
Deus com a felicidade dos seus filhos. Na ação liberta-
dora de Jesus em favor dos homens, começa a manifes-
tar-se esse mundo novo sem sofrimento, sem opressão, 
sem exclusão que Deus sonhou para os homens. O texto 
sugere, ainda, que a ação de Jesus tem de ser continuada 
pelos seus discípulos.

O Evangelho mostra-nos que o que é triste na vida 
não é sofrer, não é chorar, não é morrer... Triste e mi-
serável é sofrer e chorar e morrer sem Deus, sem este 
Parceiro cheio de doce ternura que dá sentido à nossa 
existência! Em Jesus, Deus revela o sentido da nossa 
existência porque se revela como Deus próximo, Deus 
de compaixão, Deus capaz de dar um sentido às nossas 
dores e até à nossa morte. Cristo toma-nos pela mão, 
Cristo toma sobre si as nossas dores. Não precisamos 
fingir que não envelhecemos, que não adoeceremos, que 
não morreremos... Sabemos que nem a vida nem a morte 
nos podem afastar do amor de Cristo; sabemos que n’Ele, 
tudo se enche de novo sentido... Por isso todos O pro-
curam, porque procuram um sentido para a existência!

O grande dom que Cristo nos faz não é milagres 
nem curas nem solução de problemas. Deixemos 
essa visão miserável, mesquinha e pagã para os 
pagãos e os que enganam e ganham dinheiro e poder 
em nome de Cristo. O nosso modo de ver é outro, é 
aquele que Cristo nos ensinou e do qual Ele mesmo 
nos deu o exemplo pela sua vida e pela Sua morte!
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Raquel: Esperança vivida no pranto
Nesta catequese o Papa Francisco quer ontemplar 

connosco uma figura de mulher que nos fala da esperança 
vivida no pranto. A esperança vivida no pranto! Trata-se 
de Raquel, esposa de Jacob e mãe de José e de Benjamin, 
aquela que, como nos descreve o Livro do Génesis, morre 
ao dar à luz o seu segundo filho, ou seja Benjamin.

O profeta Jeremias refere-se a Raquel, dirigindo-se 
aos israelitas no exílio para os consolar com palavras 
cheias de comoção e de poesia; ou seja, toma o pranto 
de Raquel, mas dá esperança:

Eis o que diz o Senhor: «Ouve-se em Ramá uma voz 
/ lamentações e amargos soluços. / É Raquel que chora 
os filhos, / recusando ser consolada / porque já não 
existem» (Jr 31, 15).

Nestes versículos, Jeremias apresenta esta mulher do 
seu povo, a grande matriarca da sua tribo, numa realidade 
de dor e pranto, mas ao mesmo tempo com uma perspetiva 
de vida impensada. Raquel, que na narração do Génesis 
morrera dando à luz e assumira aquela morte para que 
o filho pudesse viver, é agora representada pelo profeta 
estando viva em Ramá, lá onde se reuniam os deporta-
dos, e chora os filhos que num certo sentido faleceram a 
caminho do exílio; filhos que, como ela mesma diz, «já 
não existem», pois desapareceram para sempre.

E por isso Raquel não quer ser consolada. Esta sua 
rejeição exprime a profundidade da sua dor e a amargura 
do seu pranto. Diante da tragédia da perda dos filhos, uma 
mãe não pode aceitar palavras ou gestos de consolação, 
que são sempre inadequados, nunca capazes de aliviar a 
dor de uma ferida que não pode nem quer ser cicatrizada. 
Uma dor proporcional ao amor.

Qualquer mãe sabe tudo isto; e são tantas, ainda hoje, 
as mães que choram, que não se resignam à perda de um 
filho, inconsoláveis diante de uma morte impossível de 
aceitar. Raquel encerra em si mesma a dor de todas as 
mães do mundo, de todos os tempos, e as lágrimas de 
cada ser humano que chora perdas irreparáveis.

Esta rejeição de Raquel que não quer ser consolada 
ensina-nos também quanta delicadeza nos é pedida face à 
dor de outrem. Para falar de esperança a quem está deses-
perado, é necessário compartilhar o seu desespero; para 
enxugar uma lágrima do rosto de quem sofre, é preciso 
unir ao seu o nosso pranto. 

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

Jubileu das 40 horas (Criaz – Apúlia)
Nos próximos dias 11, 12 e 13 de Fevereiro, decorre na 

Capela de Nossa Senhora do Amparo, em Criaz, Apúlia, a 
devoção das 40 horas instituída em Braga pelo arcebispo 
D. Rodrigo de Moura Teles em 1710.

Também conhecido por “Jubileu das Quarenta ho-
ras”, esta Adoração pretende ser uma alusão ao período 
que Jesus Cristo passou no túmulo até à ressurreição.

As 40 horas de Lausperene começam no dia 11, pelas 
08h30, com celebração eucarística seguida de exposição 
do Santíssimo Sacramento até às 15h30.

Nos dias 12 e 13 de Fevereiro serão igualmente cele-
bradas Eucaristias às 09h00  seguindo-se a exposição do 
Santíssimo Sacramento até às 15h30. Na tarde de dia 
13, às 15h30 realiza-se o encerramento do Jubileu com 
a Procissão do Santíssimo Sacramento.

Confissões em Criaz (Apúlia) 
Como já é habitual, teremos no próximo sábado, 10 de 

fevereiro, das 10h00 à 11h30, as Confissões preparatórias 
para o Jubileu das 40 horas.

 

Formação contínua dos MEC’s
No dia 17 de fevereiro, do 1.º sábado da Quaresma, 

teremos a já habitual Ação de Formação para os Ministros 
Extraordinários da Comunhão (MEC’s), que é obrigatória 
para que possam ser reconduzidos. O encontro de forma-
ção, no Centro Paroquial de Esposende, tem início às 
09h30 e termina às 12h00, com uma celebração.

Procissões de N.ª S.ª de Fátima (Fão)
De acordo com o já habitual, estão abertas as “ins-

crições” para a organização das Procissões de Velas 
em Fão (de Maio a Outubro).

As inscrições podem ser feitas na Sacristia da 
Matriz, em folha própria.

Encontro de Namorados (Sameiro)
O Departamento Arquidiocesano da Pastoral Familiar 

de Braga está a promover um Encontro de Namorados 
partindo da interrogação “Um pelo outro ou um com o 
outro?”.  A iniciativa realiza-se no dia 10 de Fevereiro, no 
Centro Apostólico do Sameiro, entre as 9h30 e as 18h00.

Comissão de Festas do Bom Jesus (Fão) 
A Comissão de Festas do Senhor Bom Jesus de Fão 

(CFSBJF), que foi anunciada com um título diferente no 
(In)formativo anterior, este ano um pouco reformulada 
com a saída e entrada de alguns elementos, vai iniciar o 
peditório a partir do dia 19 de Fevereiro de 2018. 

Domingo Gordo da Catequese (Rio Tinto) 
No próximo domingo, dia 11 de Fevereiro, a partir das 

9h30, no adro da Igreja de Santa Marinha de Rio Tinto 
realizar-se-á o Domingo Gordo da catequese.

No mesmo domingo o Grupo de Jovens irá fazer 
a Visita aos Doentes, após a missa.

(Catequese do Papa a 04/01/2017– 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
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— P.e José Ferreira e pais
— Adelaide Fernandes e António Ferreira
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Luis Miguel Costa  Sa Pereira (mc pelos pais)
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Bento (mc Alice Monte)
— Albertino Lopes Fernandes do Monte e esposa
— Alice do Norte Eiras Hipólito
— Angélica Moreira da Silva, marido, apis e sogros
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Avelino da Fonseca Pedrinha
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Gracinda Conceição Almeida e marido
— Maria do Monte Gonçalves Real e pais
— Maria Martins Ferreira e marido
— Vitor Miguel da Silva Miranda, Angelina Ribeiro 

e Jaime Manuel 
— Zacarias Martins Afonso  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— António Gomes da Vinha
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Ludovina Rosa Moreira e marido
— Manuel da Cruz Pontes
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Quinta-feira  08 de fevereiro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Adélio José da Silva Matos, esposa e irmã Teresa
— António Machado Gomes, esposa e filho
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Hilídio Alves Baptista
— Luís da Pena , esposa e irmã Carolina
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelaide Pires dos Santos, marido e familia (filha 

Elvira)
— Albino Maciel Soares e familia (pais)
— Carolina Alves Nogueira, marido, filhos e neta 

Celeste
— Tereza Alves da Lage, marido e familia (filho José)
19h00 – igreja matriz de Esposende
—  Santíssimo Sacramento
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Maria Teresa Gomes Vieira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família
— P.e Manuel F. da Torre e  P.e Manuel Gonçalves Jorge
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albina Barbosa da Silva e marido
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Ana Boaventura Penteado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos, pais e 

sogros
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família

Segunda  05 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Benedita de Jesus Ferreira, marido e filhos
— Benjamim Igreja Peixoto
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos da Irmandade do Bom Jesus
— Ação de graças às Almas
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim do Norte Miranda
— Jorge Neto, Emília Ramos de Sousa, marido e filho
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas do Purgatório (mc Clarisse Domingues)
— Adelino Faria Briote
— Adelino Gonçalves Lourenço, esposa e neto
— Ana Oliveira da Silva e família
— Antonio Fernandes dos Santos Hipólito e família
— Antonio Miranda Domingues
— Carolina Miana Correia
— Joaquim  Fontão Pereira e família
— Manuel Alberto Leite Amorim
Terça-feira  06 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ação de graças ao Menino Jesus de Praga
— Anselmo Novo
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carolina Machado Gomes, marido, filhos, genros 

e netas
— Glória Cândida dos Santos Igreja, marido e Manuel 

da Cruz Vasco
— Joaquim Moreira Barros
— José da Silva Cardoso, esposa, nora Adélia, Arman-

da e cunhado Joaquim
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, cunha-

do e irmão
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquina Martins de Sá e Teresa Gonçalves Pimenta 

(pessoa amiga)
— Manuel Carreira Martins e familia
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
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Emília de Sá Penteado e marido
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Porfírio Capitão Eiras Novo
Quarta-feira 07 de fevereiro 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
— Adélio Rodrigues Pereira
— Francisco Barbosa de Melo

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— António Pereira Azevedo e familia (Maria do Carmo)
— José Alves da Lomba e irmãos
— Teresa Ferreira da Silva e irmãos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Joaquim de Souza Bezerra e Familia
— Laurentina Pereira Catarino (4)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Joaquim Gonçalves Figueiredo (30.º dia)
— Julita Fernandes Gaifém  (1.º Aniv.)
— Manuel Gonçalves Coelho  (1.º Aniv.)
— Maria Angelina Miranda Duarte (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Amélia da Costa (1.º Aniv.)
— Manuel Gonçalves Cardante (30.º Dia)
Domingo           11 de fevereiro 
08h30 – capela de Nossa Senhora do Amparo 

Início do Jubileu das 40 horas
— Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— S. Bento
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos e familia
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Manuel Gonçalves Pimenta e Florinda Alves Mi-

randa
— Maria Augusta de Azevedo, filho Adelino, pais e 

irmão Manuel (sobrinha Maria do Carmo)

10h00 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Gonçalves Pereira (28)
— Laurentina Pereira Catarino 
— Martinho Domingos da Cruz , mae e avos
11h30 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Missa de envio dos Adolescentes para o Retiro
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Sameiro

Intenções do Papa para fevereiro
Universal – Contra a corrupção: “Para que 
aqueles que têm um poder material, políti-
co ou espiritual não se deixem dominar pela 
corrupção”.

— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Gomes da Silva
— Maria António de Lemos e marido
Sexta-feira 09 de fevereiro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
—  Santíssimo Sacramento
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e Maria Teresa 

Gomes Vieira
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— João Miranda de Jesus Ferreira
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora das Candeias
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Ana Gomes Morim Barros, marido e filhos
— António Jesus Queiroga e esposa
— Eduardo Veiga da Benta, esposa e pais
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros e irmã e S. 

José
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros,irmã 

e S. José
— Maria Alice Conceição Ramos e pais
— Maria Belmira Alves de Sousa 
— Nelson Luis Moreira da Silva  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Antónia Dias da Vinha
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Felix Santil, pais, irmãos e cunhado
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro, marido e 

filhos
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Campos
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria da Eira Lopes e marido
— Maria Gonçalves dos Reis e Zacarias Fernandes do 

Monte
— Maria Olinda do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Nossa Senhora das Candeias
— Manuel José Alves
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mae
— Maria Celeste Pereira, genro, Laurentina Pereira 

Catarino, e familia 
Sábado 10 de fevereiro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Ferandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc Confraria)
— Álvaro Vinha da Fonte (30.º dia)


