
1.º Domingo da Quaresma (Ano B)
1.ª Leit. – Gen 9, 8-15; 
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9;
2.ª Leit. – 1 Pedro 3, 18-22;
Evangelho – Mc 1, 12-15. 
Eis-nos chegados à Quaresma: dias de oração, 

penitência, esmola, combate aos vícios e leitura es-
piritual. Estes dias tão intensos preparam-nos para as 
alegrias da Páscoa do Senhor. Estejamos atentos, pois 
não celebrará bem a Páscoa da Ressurreição quem não 
combater bem nos dias roxos da Quaresma. 

A Palavra que o Senhor nos dirige já neste Primei-
ro Domingo é uma séria advertência neste sentido. A 
leitura do Génesis mostrou-nos como Deus é cheio 
de boas intenções e bons sentimentos em relação a 
nós: depois de ter lavado todo pecado da terra pelo 
dilúvio, misericordiosamente,  Deus fez aliança com 
toda a humanidade e com todas as criaturas: “Eis que 
vou estabelecer a minha aliança convosco e com to-
dos os seres vivos! Nunca mais criatura alguma será 
exterminada pelas águas do dilúvio.” E, de modo 
poético, comovente, o Senhor colocou no céu o seu 
arco, o arco-íris, como sinal de paz, de ponte que liga 
a criatura ao Criador: “Ponho o meu arco nas nuvens, 
como sinal de aliança entre mim e a terra!” Com esta 
imagem tão sugestiva, a Sagrada Escritura diz-nos que 
os pensamentos do Senhor em relação a nós são de paz 
e salvação. Podemos rezar como o Salmista: “Mostrai-
me, ó Senhor, vossos caminhos; sois o Deus da minha 
salvação! Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e 
a vossa salvação, que são eternas! O Senhor é piedade 
e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores!” 

Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de 
Pedro recorda que, pelo Baptismo, os cristãos aderiram 
a Cristo e à salvação que Ele veio oferecer. Compro-
meteram-se, portanto, a seguir Jesus no caminho do 
amor, do serviço, do dom da vida; e, envolvidos nesse 
dinamismo de vida e de salvação que brota de Jesus, 
tornaram-se o princípio de uma nova humanidade. 

No Evangelho, Jesus mostra-nos como a renúncia 
a caminhos de egoísmo e de pecado e a aceitação dos 
projetos de Deus está na origem do nascimento desse 
mundo novo que Deus quer oferecer a todos os ho-
mens (o “Reino de Deus”). Aos seus discípulos Jesus 
pede – para que possam fazer parte da comunidade do 
“Reino” – a conversão e a adesão à Boa Nova que Ele 
próprio veio propor.

Eis-nos chegados ao tempo da Quaresma! Somos 
convidados nestes dias a retomar a consciência de ser 
o povo santo. E como fazê-lo? Que cada um programe 
o que fazer a mais de oração. Há muitas possibilidades: 
rezar um salmo todos os dias, rezar todo o saltério ao 
longo da Quaresma, fazer a via-sacra às sextas-feiras 
(ou outro dia). 
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As falsas esperanças nos ídolos

Esperar é uma necessidade primária do homem: 
esperar no futuro, acreditar na vida, o chamado «pensar 
positivo». Mas é importante que esta esperança seja posta 
naquilo que pode deveras ajudar a viver e a dar sentido à 
nossa existência. É por isso que a Sagrada Escritura nos 
admoesta contra as falsas esperanças que o mundo nos 
apresenta, desmascarando a sua inutilidade e mostrando 
a sua insensatez. E faz isto de várias maneiras, mas so-
bretudo denunciando a falsidade dos ídolos nos quais o 
homem é continuamente tentado a pôr a sua confiança.

Em particular os profetas e sábios insistem sobre 
isto, tocando um ponto nevrálgico do caminho de fé 
do crente. Porque fé significa confiar em Deus – quem 
tem fé, confia em Deus – mas chega o momento em 
que, confrontando-se com as dificuldades da vida, o 
homem experimenta a fragilidade daquela confiança e 
sente a necessidade de certezas diversas, de seguranças 
tangíveis, concretas. Confio em Deus, mas a situação é 
um pouco crítica e eu preciso de uma certeza um pouco 
mais concreta. E está ali o perigo! Então somos tenta-
dos a procurar consolações até efémeras, que parecem 
preencher o vazio da solidão e aliviar a fadiga do crer. 
E pensamos que as devemos encontrar na segurança que 
o dinheiro pode dar, nas alianças com os poderosos, na 
mundanidade, nas falsas ideologias. Por vezes procu-
ramo-las num deus que se possa submeter aos nossos 
pedidos e magicamente intervir para mudar a realidade 
e torná-la como a queremos; um ídolo impotente e men-
tiroso. Mas nós gostamos dos ídolos, gostamos tanto! 

Certa vez, em Buenos Aires, devia ir de uma igreja 
para outra, mil metros, mais ou menos. E fi-lo a pé. Há um 
parque no meio, e no parque havia pequenas mesinhas, mas 
muitas, tantas, onde estavam sentados os videntes. Estava 
cheio de gente, que faziam até a fila. Tu davas-lhe a mão e 
ele começava, mas, a conversa era sempre a mesma: há uma 
mulher na tua vida, há uma sombra que vem mas tudo vai 
correr bem... E depois, pagavas. E isto dá-te segurança? 
É a segurança de uma – permiti-me a palavra – de uma 
estupidez. Ir ter com o vidente ou a vidente que lêem as 
cartas: isto é um ídolo! E quando nós lhes estamos tão 
afeiçoados: compramos falsas esperanças. Enquanto 
que na esperança da gratuitidade, que Jesus Cristo nos 
trouxe, gratuitamente dando a vida por nós, por vezes 
não confiamos muito nela.

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 – 18h00
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Via-Sacra Quaresmal
Ao longo de toda a Quaresma, haverá Via-Sacra se-

manal em diversas comunidades, a saber:
Apúlia (Matriz)  ..........  sexta-feira  ....................  18h30
Apúlia (Criaz)  ............. . domingo  .....................  14h30
Fão ..............................  sexta-feira  ....................  17h30
Fonte Boa  ......................  sábado  .......................  17h30
Fonte Boa  ..................... domingo  .....................  09h30
Gemeses  ....................... domingo  .....................  09h20
Vila Chã  ......................sexta-feira  ....................  18h30
Rio Tinto  .......................  sábado  ........................15h45

A Via-Sacra Jovem, a nível Arciprestal, está mar-
cada para o dia 23 de março, às 21h30, a sair da Matriz 
de Esposende em direção à Capela de S. Lourenço, em 
Vila Chã.

Figuradas para a Semana Santa
Os participantes (Esposende) como figurados nas 

procissões da Semana Santa, deverão comparecer no 
próximo sábado, dia 24 de Março,  entre as 15h00 e as 
17h00, no Centro Paroquial de Esposende para fazer a 
inscrição e tirar as medidas (crianças/adultos).

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.

Feirinha da Feijoada (Fonte Boa)
A Associação de Pais irá realizar no próximo dia 4 de 

Março uma Feirinha de Feijoada com vista à angariação 
de fundos para a visita de estudo das crianças a Lisboa. 

As encomendas deverão ser feitas até dia 2 de Março 
para o número 966 582 560.

A Associação de Pais agradece a participação e a 
colaboração de todos.

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.

Próximas Confissões Quaresmais
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
09 de março ..........Mar (S. Bartolomeu) .. 17h30–19h30
09 de março ..........Marinhas .................... 15h00–17h00
09 de março ..........Marinhas .................... 20h00–21h00
10 de março ..........Esposende  ................. 09h30–12h00
14 de março ..........Apúlia ........................ 20h00–21h30
16 de março ..........Vila Chã ..................... 20h00–22h00
17 de março ..........Belinho .......................09h30–11h30

(Catequese do Papa a 11/01/2017– 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
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Maria dos Anjos Gomes dos Santos e marido
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais, irmãos e 

cunhados
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Eugénia Gomes Moreira da Silva
— Francisco Cardoso Peixoto e filha
— Lucinda Moreira dos Santos, marido, filho e genro
— Manuel Gomes Lopes da Silva e esposa
— Manuel Marques Casais, esposa e família
— Maria Alice Lopes do Monte 
— Maria do Céu Deveza Pereira e pais
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão   
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Sr. da Cruz, Sr. da Prisão e S. Sebastião
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim de Campos Gomes Paturro, pais, irmãos 

e cunhada
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Sousa Conceição Laranjeira (Conf.ª Divino 

Espirito S.to de Coura)
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquina Alves dos Santos e Rosa Martins
— M.ª Caseiro dos Santos, pais, marido e família (Paulino)

Quinta-feira  22 de fevereiro
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
— Ana de Miranda, marido, filho e genros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Henrique da Silva, esposa e filha
— Manuel Matos da Cruz, Delfina e Ana Lopes Fer-

reira e Manuel Barroso Faria
— Virgínia da Cruz Barros e família
— Zulmira Lima dos Santos e marido
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— António Augusto Cruz Amaral
— Armindo Ferreira Gomes
— João de Sousa Ferreira
— Maria Dulcinia Enes da Silva
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
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros
— Albina Barbosa da Silva e marido
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Pereira de Azevedo e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— David Francisco Ramos, esposa, filhos, pais e sogros
— Horácio da Silva Couto e filho
— Joaquim Boaventura Neto e família
— Jorge de Lemos Branco e pais
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros

Segunda  19 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— António Alves da Cruz
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos da Irmandade do Bom Jesus
— António Gomes Viana, pais e família
— Carlos Morais da Benta
— Irene Cubelo Faria, marido, filha, pais e irmãs
— Laurinda Vilas Boas Maciel, marido e genro
— Paula Cristina Laranjeira Reis
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santa Escolástica e São Bento
— Adélia Leite Lopes Veloso e família
— Albino Gomes Lucas, esposa e cunhada
— Ana Oliveira da Silva e família
— António Hipólito Gonçalves Gomes e pai
— António Miranda Domingues e pais
— Francelina Dias, Marido e filho
— Joaquim Fontao Pereira
— Jorge Fontao Pereira e irmãos
— Maria Gomes Lucas, Marido e família
— Mário Antonio da Silva, esposa e filhos
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
Terça-feira 20 de Fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— João Baptista Guerra
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Laura Rosa Ferreira, marido e filha
— Joaquim Moreira Barros
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
19h30 – igreja paroquial de Gemeses

Início do Triduo do Sagrado Coração de Jesus
— Albino Maciel Soares
— Amélia Pereira Azevedo (Confraria das Almas)
— José Francisco do Vale (5)

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
— Albino da Silva Boaventura
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Pires da Silva, esposa e filho
— Delmiro Barbosa e esposa
— Emília de Sá Penteado e marido
— José Gonçalves Neiva e família
— Laurinda de Sá Penteado e marido
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
Quarta-feira 21 de fevereiro 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
— Maria Amélia dos Santos, marido e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Manuel Martins Fernandes
— Maria dos Anjos Morgado e marido Joaquim da 

Venda

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
— José Francisco do Vale (30.º dia)
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (pessoa amiga)
— António Pereira Azevedo e família (esposa)
— Joyce Jansen Lage (Carmo)
— Maria de Jesus Dias Gomes, marido e filho
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Almas
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Almerinda Sá Pereira, marido, genros e nora
— Álvaro Dias Faria, sogros e cunhados
— Ana Paula Lima Viana
— Elisabeth Rocha Bezerra (pessoa amiga)
— Laurentina Pereira Catarino (6)
— Maria  Rosa  Sa  Pereira Portela 
— Pai e família, sogros e família de João Tarrio 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Adelaide Reina dos Santos (30.º Dia)
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves (30.º Dia)
— Maria Moreira Fernades Cruz (1.º Aniv.)
— Maria Real Gonçalves Moreira (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Sameiro
Domingo           25 de fevereiro 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
10h00 – igreja matriz de Apúlia 
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
— Avelino Gonçalves Pereira (30)
— Laurentina Pereira Catarino
— Manuel Rodrigues de  Azevedo
11h30 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
15h00 – igreja paroquial de Gemeses

Missa com Sermão e Procissão eucarística
— Sagrado Coração de Jesus 
—  Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Adelino da Lage Maciel
— Domingos Vale dos Santos (Lauro)
— Manuel Gomes Pimenta
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Sameiro

— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Olívia Ramos Dias e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Joaquina Martins de Sá e Teresa Gonçalves Pimenta
Sexta-feira 23 de fevereiro 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— João Baptista Guerra
— Júlia Maria Meira, marido e nora
— Maria das Dores Viana, marido e filhos
— Maria Teresa Gomes Vieira e marido
— Noémia Martins da Silva e marido
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— João Miranda de Jesus Pereira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Olga Dias Cubelo Soares e família
— Rosalina Ferreira Belo
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Laurentina Pereira Catarino (pessoa amiga)
— Maria do Vale Morgado, marido e família
19h00 –  igreja matriz de Apúlia
— S. Brás (mc Alice Monte)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros e cunhados 
— Carlos Manuel Rodrigues da Silva e família 
— João Dias Lopes e Lauro Barros 
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro 
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves 
— Maria Lopes Barros e Família
— Zacarias Martins Afonso 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino
— Carolina Moreira da Venda, marido e filho
— Eugénia da Silva Moreda
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa
— Laurentina Gomes Catarino
— Manuel Alves Felix e Maria Martins Catarino
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino e tias Laurin-

da e Alice
— Maria Gonçalves Linhares e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquina Martins de Sá e Teresa Gonçalves Pimenta 

(pessoa amiga)
Sábado 24 de fevereiro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— P.e Justino Moreira e P.e Sebastião Matos


