
6.º Domingo do Tempo Comum (Ano B)
1.ª Leit. – Lev 13, 1-2.44-46;
Salmo – Sal 31 (32), 1-2.5.7.11 (R. 7);
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 31 – 11,1;
Evangelho – Mc 1, 40-45. 
A liturgia do 6.º Domingo do Tempo Comum apre-

senta-nos um Deus cheio de amor, de bondade e de ter-
nura, que convida todos os homens e todas as mulheres 
a integrar a comunidade dos filhos amados de Deus. Ele 
não exclui ninguém nem aceita que, em seu nome, se 
inventem sistemas de discriminação ou de marginaliza-
ção dos irmãos.

A primeira leitura apresenta-nos a legislação que 
definia a forma de tratar com os leprosos. Impressiona 
como, a partir de uma imagem deturpada de Deus, os 
homens são capazes de inventar mecanismos de discri-
minação e de rejeição em nome de Deus.

A segunda leitura convida os cristãos a terem como 
prioridade a glória de Deus e o serviço dos irmãos. O 
exemplo supremo deve ser o de Cristo, que viveu na 
obediência incondicional aos projectos do Pai e fez da 
sua vida um dom de amor, ao serviço da libertação dos 
homens.

O Evangelho diz-nos que, em Jesus, Deus desce ao 
encontro dos seus filhos vítimas da rejeição e da exclu-
são, compadece-Se da sua miséria, estende-lhes a mão 
com amor, liberta-os dos seus sofrimentos, convida-os 
a integrar a comunidade do “Reino”. Deus não pactua 
com a discriminação e denuncia como contrários aos 
seus projetos todos os mecanismos de opressão dos 
irmãos.

Jesus curou o leproso e o Evangelho diz que Ele “não 
podia entrar abertamente em nenhuma cidade: ficava 
fora, em lugares desertos.” Com essa linguagem, o 
Evangelho afirma que Cristo, curando o leproso, assumiu 
o seu lugar: agora, o homem que antes vivia nos lugares 
desertos, entra na cidade, volta a ser alguém; quanto a 
Jesus, fica fora, assume o lugar do homem: tomou sobre 
si as nossas dores!

Um dos grandes males da nossa época, grande ilusão, 
é achar que não temos pecado, pensar que somos ma-
duros e íntegros. Não somos capazes de reconhecer as 
nossas lepras, somos incapazes de suplicar, de joelhos: 
“Senhor, se quiseres, podes curar-me!” E porquê? Por-
que somos autosuficientes: olhamo-nos, examinamo-nos, 
não à luz do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, 
mas à luz de nós mesmos. Pensamos que somos senhores 
do bem e do mal, do certo e do errado. 

É muito comum vivermos de modo contrário à von-
tade do Senhor e ainda, cheios de orgulho e soberba, 
dizermos que estamos certos... É muito comum querer-
mos moldar Jesus e a Sua Palavra à nossa vontade... É 
muito frequente a ilusão que podemos deitar ao lixo os 
ensinamentos da Igreja, sobretudo no campo moral... 
E assim, vamos construindo a nossa vidinha ao nosso 
modo, com descrença, com indiferença, com falta de fé!
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Raquel: Esperança vivida no pranto
Para falar de esperança a quem está desesperado, é 

necessário compartilhar o seu desespero; para enxugar 
uma lágrima do rosto de quem sofre, é preciso unir ao seu 
o nosso pranto. Somente assim as nossas palavras podem 
ser realmente capazes de dar um pouco de esperança. E 
se não posso proferir palavras assim, com o pranto, com a 
dor, é melhor o silêncio, a carícia, o gesto, sem palavras.

E Deus, com a sua delicadeza e o seu amor, responde 
ao pranto de Raquel com palavras autênticas, não fingidas; 
com efeito, assim prossegue o texto de Jeremias:

Eis o que diz o Senhor, respondendo àquele pranto: 
«Cessa de gemer, / enxuga as tuas lágrimas! / As tuas 
penas receberão a recompensa / — oráculo do Senhor. / 
Voltarão (os teus filhos) da terra inimiga. / Desponta no 
teu futuro a esperança / — oráculo do Senhor. / Os teus 
filhos voltarão para a sua terra» (Jr 31, 16-17).

Precisamente devido ao pranto da mãe, ainda há es-
perança para os filhos, que voltarão a viver. Esta mulher 
[Raquel], que tinha aceitado morrer no momento do parto 
para que o filho pudesse viver, com o seu pranto é agora 
princípio de vida nova para os filhos exilados, prisionei-
ros, desterrados. À dor e ao pranto amargo de Raquel, o 
Senhor responde com uma promessa que agora pode ser 
para ela motivo de verdadeira consolação: o povo poderá 
regressar do exílio e viver a sua relação com Deus na fé, 
livre. As lágrimas geraram esperança. E isto não é fácil de 
entender, mas é verdade. Muitas vezes, na nossa vida, as 
lágrimas semeiam esperança, são sementes de esperança.

Como sabemos, este texto de Jeremias é retomado 
depois pelo evangelista Mateus e aplicado ao massacre 
dos inocentes (cf. 2, 16-18). Um texto que nos põe diante 
da tragédia do assassinato de seres humanos indefesos, 
do horror do poder que despreza e suprime a vida. As 
crianças de Belém morreram por causa de Jesus. E Ele, 
por sua vez, Cordeiro inocente, viria a morrer por todos 
nós. O Filho de Deus entrou na dor dos homens. Não 
podemos esquecer isto. 

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 ...................................................   Encerrado
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Formação contínua dos MEC’s
No dia 17 de fevereiro, o 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.

Tríduo do Coração de Jesus (Gemeses)
O Tríduo do Sagrado Coração de Jesus terá lugar de 

20 a 25  de Fevereiro, com o seguinte Programa:
Dia 20 a 23 – Eucaristia às 19h30.
Dia 24 – Confissões das 9h30 às 12h00 e Missa às 18h00
Dia 25 – Eucaristia com Sermão e procissão às 15h00.

Jubileu das 40 horas (Criaz – Apúlia)
Neste início da semana 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.

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.

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.

Festa da Senhora da Bonança (Fão) 
A Comissão de Festas da Senhora da Bonança apre-

sentou, a seu tempo, as contas das Festas. Porque na 
altura não foram publicadas por falta de espaço, embora 
aprovadas, apresentam-se agora aqui, resumidas.

Rifas ........................................................... 2.050,00 € 
Peditório ..................................................... 4,822,80 € 
Total da Receita  ....................................... 6.872,80 €
Despesa  .................................................... 5.678,03 €
Saldo  ........................................................  1.194,77 € 
 

Janeiras da Ronda de Vila Chã 
A Ronda de Vila Chã informa que o valor apurado no 

Cantar das Janeiras foi de 3.027,00 €. 
A Ronda vem por este meio agradecer a todos os que 

gentilmente os acolheram e colaboraram.

Próximas Confissões Quaresmais
17 de fevereiro ........ Fão .................................... 09h30–12h00
24 de fevereiro ........ Palmeira de Faro .............. 09h00–12h00
24 de fevereiro ........ Curvos .............................. 09h00–12h00
24 de fevereiro ........ Gemeses ........................... 09h30–12h00
03 de março ............. Rio Tinto........................... 09h00–10h30
03 de março ............. Apúlia (Matriz) ................. 10h00–12h00

(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
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Laurentina Pereira Catarino (pessoa amiga)   
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Adriano Eusébio Ribeiro da Silva, pais e família
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Carlos Ribeiro Machado e esposa
— Delfim Barros Gonçalves Real
— José Dias Lopes e esposa
— Manuel Gomes Moreira
— Maria Adeliaide Reina dos Santos e filho, Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria de Fátima Neves Garcia Lema
— Maria Leite Pereira Silva, marido, filho e avó
— Palmira Fernandes Ribeiro, marido e genro
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Monte
— Zacarias Martins Afonso
Quinta-feira  15 de fevereiro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, pais e sogros
— António Faria Alves, esposa e sogra
— António Silva da Quinta e esposa
— Avelino Gomes dos Santos Catarino
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Manuel Gonçalves da Silva, esposa e filho
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Rita de Jesus Loureiro e família
— Virgínia Faria e Silva, marido, filhos e Abílio Fer-

reira da Silva e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Joaquina Martins de Sá e Teresa Gonçalves Pimenta 

(pessoa amiga)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Ângelo Augusto de Abreu e Conceição Pereira da 

Cunha
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— 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
— Albino Gonçalves Penteado
— Albino Sampaio Boaventura
— Alfredo Marques da Silva, filho, pais e sogro
— Américo Fernandes, esposa, filho e pais
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armando da Silva Neves, esposa e genro
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e Família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Maria Gonçalves Jorge e José da Silva Couto

Segunda  12 de fevereiro
09h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado
— José Joaquim de Lemos Afonso
— José Guerra Laranjeira
— Maria Adriana Queirós Portela
Terça-feira 13 de Fevereiro
09h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Anselmo Novo
Quarta-feira 14 de fevereiro 

Cinzas – início da Quaresma
18h00 – igreja Paroquial de Fão
— Ana Isabel Oliveira Fonseca
— Hirondina Ferreira
— José Graça Faria
18h00 – igreja Paroquial de Gemeses
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
— José Francisco do Vale (3)
18h00 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Adelino Eiras Passadiço, esposa, genro, seus pais e 

Maria Ribeiro Alves
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Delfim da Cruz Martins e família
— Joaquim Barros da Cruz, pais, avós, tios e primos
18h00 – igreja Paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Ana Sampaio Baoventura, marido, filhos e neta
— Augusto Rafael Couto Costa
— David da Silva Sampaio
— Emília de Sá Penteado e marido
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Ludovina Rosa da Silva, mariso e filhos
— Manuel Couto Baltazar, pais, sogros e família
— Manuel Gomes da Silva
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Emília Laranjeira Ribeiro e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— António Ribeiro da Silva Couto
19h00 – igreja Matriz de Fonte Boa
— Almas (mc. confr.ª)
— Ação de graças à Senhora de Fátima e aos Pastorinhos
— António Gomes da Vinha
— António Gomes Vendeiro, Maria Dias Capela e Ana 

Dias Capela
— António Gonçalves Torres da Silva
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel da Cruz Pontes e irmã
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Zacarias Fernandes do Monte e Maria Gonçalves dos 

Reis   

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Laurentina Pereira Catarino (5)
— Manuel Ramos dos Santos e familia
— Mario Ferreira Morgado
— Rosa Ferreira Martins , marido e Marcelino Lima 

Neves, pai e irmã
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— António Dias Torres (30.º Dia)
— José Emília Ferreira Casais (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Celina André Eiras (30.º Dia)
— Laura Joaquina Gomes Nogueira (1.º Aniv.º)
Domingo           18 de fevereiro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— S. Bento
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel
— Arminda Martins Alves Ferreira e marido
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Luís do Azevedo Maciel dos Santos Portela 
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Gomes Pimenta 
— Manuel Lopes Igreja e esposa (filho Lauro)
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
— Ação de Graças em honra do Coração de Jesus e 

do Sagrado Coração  Imaculado de Maria, e pela 
família de António Costa  Rodrigues

— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Avelino Gonçalves Pereira (29)
— Alcindo Machado e Sá  e  filho
11h30 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
18h00 – igreja matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Sameiro

Sexta-feira 16 de fevereiro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Santa Rita
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— João Baptista Guerra
— Virgílio Herculano dos Santos e família
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Idalina Alice Gonçalves Agra, marido e família
— Isaura Lopes Ribeiro e marido
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Ermelinda da Costa Lata
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
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves 
— Maria Ribeiro Minranda   
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Ação de graças a Santa Luzia
— Alice Gomes Vasquinho
— António Dias da Vinha
— Joaquim Fernandes Escrivães e esposa
— Manuel da Cruz Torres e filho Mário
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho
— Maria Gonçalves Vendeiro
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Laurentina Pereira Catarino e Álvaro Pereira Ca-

tarino 
Sábado 17 de fevereiro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— P.e Augusto Carvalho
— P.e António Fernandes de Sá
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc Confraria)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (30.º dia)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Isabel)
— António Pereira Azevedo e familia (esposa)
— Deolinda Ferreira da Silva e irmãos
— Firmino Silva Azevedo e esposa
— José Figueiredo Gomes (filha Paula)
— José Francisco do Vale (4)
— José Oliveira Neves e família
— Manuel Ferreira Carvalho
— Rosa Alves da Lomba e irmãos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Alice Magalhães do Vale (30.º dia)
— Paulo Cubelo Arantes Ferreira Furtado (1.º Aniv.)

Confissões Quaresmais 
na Matriz de Esposende


