
2.º Domingo da Quaresma (Ano B)
1.ª Leit. – Gen 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18; 
Salmo – Sal 115, 10 e 15. 16-17. 18-19;
2.ª Leit. –  Rom 8, 31b-34;
Evangelho – Mc 9, 2-10. 
No segundo Domingo da Quaresma, a Palavra de 

Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo 
deve seguir para chegar à vida nova: é o caminho da 
escuta atenta de Deus e dos seus projetos, o caminho 
da obediência total e radical aos planos do Pai.

Surpreende-nos que neste tempo quaresmal, de 
tanta sobriedade, a Igreja nos coloque diante dos olhos 
Jesus transfigurado. Não seria mais adequado este texto 
num dos domingos da Páscoa? Cabe tanta glória, tanta 
luz, tanto esplendor, neste tempo de oração, penitência, 
esmola e combate espiritual? Não duvidemos: a Igreja 
tem os seus motivos; motivos sábios, motivos de mãe 
que educa com carinho.

Primeiro, a glória de Jesus no Tabor, antegozo da 
sua ressurreição, anima-nos e alenta-nos neste cami-
nho quaresmal. Ao falar-nos da oração, da penitência, 
da esmola, ao exortar-nos ao combate aos vícios e à 
leitura espiritual, a Igreja, fazendo-nos contemplar o 
Transfigurado, revela-nos qual é o objetivo da batalha 
da Quaresma: encontrar Jesus Cristo cheio de glória 
e, com Ele, sermos glorificados. Olhemos o Tabor, e 
veremos o que o Senhor preparou para nós! Pensemos 
no Tabor, e a penitência terá um novo sentido!

A Transfiguração é uma profecia, uma antecipação 
da glória da Páscoa; e a Páscoa de Cristo é a garantia da 
nossa glorificação. Porque Cristo morreu e ressuscitou, 
nós também, mortos com ele, faremos parte daquela 
multidão vestida de branco, de que fala o Apocalipse! 
(Ap 7,9) Então, coragem! As observâncias quaresmais 
não são um peso, mas um belo caminho, um belo 
instrumento para nos conduzir à Páscoa do Senhor!

Mas, a leituras de hoje colocam-nos também diante 
de uma outra realidade, bela e profunda. Comecemos 
pela primeira leitura, na qual Deus pede a Abraão 
tudo quanto ele tinha: “teu filho único, Isaac, a quem 
tanto amas”.  Abraão é o homem de fé, que vive numa 
constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus 
e que lhes responde com a obediência total (mesmo 
quando os planos de Deus parecem ir contra os seus 
sonhos e projetos pessoais). Nesta perspectiva, Abraão 
é o modelo do crente que percebe o projeto de Deus e 
o segue de todo o coração.

A segunda leitura lembra aos crentes que Deus os 
ama com um amor imenso e eterno. A melhor prova 
desse amor é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus que 
morreu para ensinar ao homem o caminho da vida 
verdadeira. Sendo assim, o cristão nada tem a temer 
e deve enfrentar a vida com serenidade e esperança.
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As falsas esperanças nos ídolos

Um salmo cheio de sabedoria apresenta-nos de modo 
muito sugestivo a falsidade dos ídolos que o mundo ofe-
rece à nossa esperança e na qual os homens de todas as 
épocas são tentados a confiar. É o Salmo 115, que recita 
assim: «Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos 
dos homens. / Têm boca, mas não falam; olhos têm, mas 
não veem. / Têm ouvidos, mas não ouvem; narizes têm, 
mas não cheiram. / Têm mãos, mas não apalpam; pés têm, 
mas não andam; nem som algum sai da sua garganta. / A 
eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como 
todos os que neles confiam!» (vv. 4-8)

O salmista apresenta-nos, de maneira também um 
pouco irónica, a realidade absolutamente efémera destes 
ídolos. E devemos compreender que não se trata só de 
representações feitas de metal ou de outro material, mas 
também das que são construídas com a nossa mente, quan-
do confiamos em realidades limitadas que transformamos 
em absolutas, ou quando reduzimos Deus aos nossos 
esquemas e às nossas ideias de divindade; um deus que se 
parece connosco, compreensível, previsível, precisamente 
como os ídolos dos quais fala o Salmo. O homem, imagem 
de Deus, fabrica para si mesmo um deus à sua própria 
imagem, e é até uma imagem mal feita: não ouve, não 
age e sobretudo não pode falar. Mas, nós ficamos mais 
contentes por ir ter com os ídolos do que com o Senhor. 
Muitas vezes sentimo-nos mais felizes com a esperança 
efémera que este falso ídolo nos dá, do que com a grande 
esperança certa que dá o Senhor.

À esperança num Senhor da vida que com a sua 
Palavra criou o mundo e conduz as nossas existências, 
contrapõe-se a confiança em simulacros mudos. As ideo-
logias com a sua pretensão de absoluto, as riquezas – e 
isto é um grande ídolo – o poder e o sucesso, a vaidade, 
com a sua ilusão de eternidade e de omnipotência, valores 
como a beleza física e a saúde, quando se tornam ídolos 
aos quais sacrificar tudo, são realidades que confundem a 
mente e o coração, e em vez de favorecer a vida conduzem 
à morte. É mau e faz mal à alma ouvir aquilo que uma vez, 
há anos, escutei, na diocese de Buenos Aires: uma mulher 
bondosa, muito bonita, gabava-se da beleza, comentava, 
como se fosse natural: “Ah, sim, tive que abortar porque 
a minha figura é muito importante”. São estes os ídolos, 
e levam-te pelo caminho errado e não te dão a felicidade.

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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Confissões para Festa do Perdão
No próximo fim de semana teremos a Festa do 

Perdão das crianças que este ano celebram a Primeira 
Comunhão. Porque para os Baptizados pressupõe-se que 
tenham já celebradoo Sacramento da Reconcilião (Festa 
do Perdão), teremos para essas crianças a Primeira Con-
fissão esta semana, no seguinte horáriao:
Apúlia ........................sexta-feira ......................... 17h30
Esposende..................quinta-feira ....................... 19h30
Fão .............................sexta-feira ......................... 17h30
Fonte Boa ..................terça-feira ......................... 19h30
Rio Tinto ...................sábado .............................. 09h00
Vila Chã ....................quinta-feira ....................... 19h30

Confraria das Almas (Fão)
A Confraria das Almas de Fão encerrou já as suas 

contas anuais, tendo entregue o saldo à Fábrica da Igreja, 
no valor de 1.055,00 € (mil e cinquenta e cinco euros), à 
semelhança do que já é habitual fazer.

Contas de 2017
Anuais 2017  ................................................... 665,00 €
Coleta no Cemitério  ....................................... 340,00 €
Esmolas da Caixa das Almas  ......................... 380,00 €
Total da Receita .......................................... 1.385,00 €
Missas da Confraria  ....................................... 370,00 €
Zeladora do Altar das Almas  ............................ 40,00 €
Fechadura da Caixa de esmolas  ....................... 20,00 €
Total da Despesa  ............................................330,00 €
Saldo  ............................................................1.055,00 €

Festa do Menino (Gemeses)
Os mordomos apresentam as seguintes contas relati-

vas à Festa do Menino:
Receita  ......................................................... 6.438,10 €
Despesa  ....................................................... 3.916,25 €
Saldo  ........................................................... 2.521,85 €

O saldo foi entregue à Fábrica da Igreja.
Os mordomos agradecem a todos os que colaboraram 

para a realização desta festa.

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.

Próximas Confissões Quaresmais
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
17 de março ..........Forjães ........................09h30–11h30
21 de março ..........Fonte Boa ................... 17h00–20h00

(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
Quarta-feira 28 de fevereiro 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— David Fernando Ferreira Adães
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e tio António Oliveira
— António Domingues da Venda e esposa
— Cordelina Gonçalves Moledo e Elisa Graça do Vale
— Manuel de Jesus Ferreira, esposa e filhos
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— António Ferreira Andrade
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga (Carlos Eiras)
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria do Monte Gonçalves Real e pais
— Rodrigo Deveza, esposa e pais
— Zacarias Martins Afonso
— Nelson Luis Moreira Silva   
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquina Alves dos Santos e Rosa Martins
— M.ª Caseiro dos Santos, pais, marido e família (Paulino)
Quinta-feira  01 de março
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— António da Ponte e Silva e Arminda Mendonça 

Machado
— António Francisco Barros e família
— Avelino dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Ilda Daniela Cardoso Lima
— Salvador Neiva Barreiro, pais, avós e familiares
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
— Ana Boaventura Penteado
— Albina Barbosa da Silva e marido
— Albino Gonçalves Penteado
— António da Costa Fitas, cunhado, pais e sogros
— Emília Gonçalves Ferreira
— Fernando Bento Queirós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nasciemnto
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Gonçalves Rossas e filho
— Maria Alice Palmeira de Sá, pais e sobrinho
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (Confraria das Almas)
— Amélia Pereira Azevedo (Confraria do Rosário)
Sexta-feira 02 de março 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja matriz de Fão
— Aida Maria do Vale Ferreira Lopes
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Olinda dos Santos Portela

Segunda  26 de fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Carlos Manuel Martins do Vale
— João Baptista Guerra
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos da Irmandade do Bom Jesus
— Adelina Lopes Cardoso, marido, filhos e netos
— Carlos Morais da Benta
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes 

de Miranda
— Secundino Martins do Monte
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Carminda Moreira da Silva
— Manuel Alves Sá Lopes e família
— Manuel da Costa Moreira  e família
— Manuel Machado Seara e família
— Paulo César, avós e pai
Terça-feira 27 de Fevereiro
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Eduardo Pereira Viana, pais e sogros
— Maria da Conceição Meira Vila Chã, pais e sogros
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Laurentina Silva e marido
— Manuel da Silva Félix
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Zulmira Lima dos Santos e Laurentina Gonçalves 

dos Santos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquina Martins de Sá e Teresa Gonçalves Pimenta 

(pessoa amiga)
— José Francisco do Vale (6)
— Maria Anunciação Pereira da Silva, filhos e genros
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
— Alice Gomes Vasquinho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Santil Carreira
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
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
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carminda Fernandes
— Emília de Sá Penteado e marido
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda Gonçalves de Lemos, marido e filho
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha, pais e sogros
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Maruqes da Silva e pais
— Maria Boaventura Penteado e António Penteado
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos

18h00 – igreja matriz de Fão
— Geraldina da Luz Ferreira (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Santissimo Sacramento, Nossa Senhora de Fátima 

e São Bento
— Álvaro Pereira Catarino, pais e sogros
— Ana Paula Lima Viana
— António Ferreira da Costa 
— José Figueiredo de Sá e família
— Laurentina Pereira Catarino (7)
— Rosa Ferreira Martins e marido e Ana Fernandes 

Vasco 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Cecília Ferreira Condesso (30.º dia)
— João Moreira Vilas Boas (30.º dia)
— José Augusto Fernandes (30.º dia)
— Maria Rodrigues da Costa (30.º dia)
— Arnaldo Evaristo Pereira da Fonseca Fortes Lima 

(1.º Aniv.)
— Manuel da Costa Torres (1.º Aniv.)
— Rosa Fernades Gonçalves Coelho (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— José Augusto Fernandes (30.º dia)
— Maria da Conceição Alves da Silva (1.º Aniv.)

Domingo           04 de março 
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Adelino da Lage Maciel
— Arminda Martins Alves Ferreira
— Amélia Pereira de Azevedo (Ass. Sag. Cor. de Jesus) 
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
— Paroquianos
—  Santissimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e do Sagrado Coração de Maria
— Américo Rodrigues da Silva, filho, pais e sogros
— Carlos Felipe da Silva Rosa
— Esperança Gonçalves Torres 
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, filhos e família
— Maria da Graça  Pereira Soares e mãe (irmã Augusta)
— Pais e sogro de Manuel Portela
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Rosa Maria Catarino Lagoela e Pai
11h30 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Sameiro

18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Cândida Gonçalves Pereira da Silva e marido, e 

Laurentina Pereira Catarino 
19h00 –  igreja matriz de Apúlia
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Carlos Manuel Rodrigues Silva e família
— Claudio Gonçalves da Torre e esposa
— Gracinda Conceição Almeida, marido e Anselmo 

Pedrinha
— Joaquina Goncalves Real e família
— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Óscar Alexandre
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã 

e S. José
— Maria Moreira Fernandes Eiras, marido e filha
— Maria Real Gonçalves Moreira
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de graças ao Coração de Jesus
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Gonçalves Lourenço
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro, marido e 

filhos
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Olinda do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— 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 03 de março 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— P.e Justino Moreira e P.e Sebastião Matos
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãaos da Confraria das Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc Confraria)
— Manuel Santil Carreira (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— José Domingos Martins Vilas Boas (30.º dia)
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família
— Agostinho Maria António (Confraria do Divino Espírito 

Santo de Paredes de Coura)
— António Pereira Azevedo e Deolinda Alves dos 

Santos, marido e filho (Maria Emilia)
— José Francisco do Vale (7)
— Laurinda da Silva Lage (filha Deolinda)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria Alice Faria de Sousa
— Maria da Silva Azevedo


