
5.º Domingo da Quaresma (Ano B)
1.ª Leit. – Jer 31, 31-34;
Salmo – Sal 50, 3-4. 12-13. 14-15;
2.ª Leit. – Hebr 5, 7-9;
Evangelho – Jo 12, 20-33. 
Na liturgia do 5.º Domingo da Quaresma ecoa, 

com insistência, a preocupação de Deus no sentido de 
apontar ao homem o caminho da salvação e da vida de-
finitiva. A Palavra de Deus garante-nos que a salvação 
passa por uma vida vivida na escuta atenta dos projectos 
de Deus e na doação total aos irmãos.

Na primeira leitura Jahwéh apresenta a Israel a 
proposta de uma nova Aliança. Essa Aliança implica 
que Deus mude o coração do Povo, pois só com um 
coração transformado o homem será capaz de pensar, de 
decidir e de agir de acordo com as propostas de Deus.

A segunda leitura apresenta-nos Jesus Cristo, o 
sumo-sacerdote da nova Aliança, que se solidariza com 
os homens e lhes aponta o caminho da salvação. Esse 
caminho (e que é o mesmo caminho que Jesus seguiu) 
passa por viver no diálogo com Deus, na descoberta 
dos seus desafios e propostas, na obediência radical 
aos seus projectos.

O Evangelho convida-nos a olhar para Jesus, a 
aprender com Ele, a segui-l’O no caminho do amor 
radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos 
irmãos. O caminho da cruz parece, aos olhos do mundo, 
um caminho de fracasso e de morte; mas é desse cami-
nho de amor e de doação que brota a vida verdadeira e 
eterna que Deus nos quer oferecer.

A cruz de Cristo é o critério do julgamento do mun-
do: tudo aquilo que não couber na cruz, tudo aquilo 
que fugir da lógica da cruz, é lixo, é palha para ser 
queimada. É o amor manifestado e derramado na cruz 
que vence Satanás, que vence o pecado, que vence a 
morte e nos dá a vida plena. Não é a força, o sucesso, 
as razões humanas, o prestígio que salvam. Esta é a 
loucura de Deus: é Cristo elevado na cruz quem liber-
tará os gregos que estavam do lado de fora, sem poder 
entrar no povo da antiga aliança. Cristo morrerá por 
eles, por nós, para que todos, atraídos a Ele, formemos 
um novo povo, a Igreja, povo da Nova e Eterna Aliança, 
selada no sacrifico do Senhor, no Sacrifício Eucarístico 
que celebramos nos ritos da sagrada liturgia. Quanta 
bondade!... quanta misericórdia!... Que dom tão grande 
recebemos do Senhor!... Na cruz, de braços abertos, 
o nosso Salvador une judeus e pagãos num só povo, 
o novo Povo, a Igreja, sua amada esposa una, santa, 
católica e apostólica.

É este o mistério que a Palavra do Senhor nos 
convida a contemplar neste último Domingo antes do 
início da Grande Semana – a Semana Santa. Mas, do 
alto da contemplação, o Senhor surpreende-nos com um 
convite, um desafio, quase que uma ordem inesperada: 
“Se alguém me quer servir, siga-me, onde eu estou 
estará também o meu servo”.
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Quaresma: caminho de esperança

A Páscoa de Jesus é o seu êxodo, mediante o qual Ele 
nos abriu o caminho para alcançar a vida plena, terna e 
bem-aventurada. Para abrir este caminho, esta passagem, 
Jesus teve que se despojar da sua glória, humilhar-se, 
tornar-se obediente até à morte, e morte de cruz. Abrir o 
nosso caminho para a vida eterna custou-lhe todo o seu 
sangue, e foi graças a Ele que nós fomos salvos da escra-
vidão do pecado. Mas isto não quer dizer que Ele fez tudo 
e nós não devemos fazer nada, que Ele passou através da 
cruz e nós «vamos para o Paraíso de carruagem». Não 
é assim! Sem dúvida, a nossa salvação é sua dádiva, mas 
por ser uma história de amor, exige o nosso «sim» e a 
nossa participação no seu amor, como nos demonstra a 
nossa Mãe Maria, e depois dela todos os santos.

A Quaresma vive desta dinâmica: Cristo precede-nos 
com o seu êxodo e nós atravessamos o deserto graças a Ele 
e atrás dele. Ele é tentado por nós e derrotou o Tentador 
por nós, mas também nós devemos enfrentar e superar 
as tentações com Ele. Ele oferece-nos a água viva do seu 
Espírito, e a nós compete haurir da sua fonte e beber dos 
Sacramentos, da oração e da adoração; Ele é a luz que der-
rota as trevas, e a nós pede-se que alimentemos a pequena 
chama que nos foi confiada no dia do nosso Batismo.

Neste sentido, a Quaresma é «sinal sacramental da 
nossa conversão» (Missal Romano, Oração da Coleta do 1º 
Domingo de Quaresma); quem percorre o caminho da Qua-
resma está sempre na vereda da conversão. A Quaresma 
é sinal sacramental do nosso itinerário da escravidão para 
a liberdade, que deve ser sempre renovado. Um caminho 
certamente exigente, como é justo que seja, porque o 
amor é exigente, mas um caminho repleto de esperança. 
Aliás, diria mais: o êxodo quaresmal é o caminho em que 
a própria esperança se forma. O esforço de atravessar o 
deserto — todas as provas, as tentações, as ilusões, as 
miragens... — tudo isto serve para forjar uma esperança 
forte, firme, segundo o modelo da Virgem Maria que, 
no meio das trevas da paixão e da morte do seu Filho, 
continuou a acreditar e a esperar na sua Ressurreição, na 
vitória do amor de Deus.

Com o coração aberto a este horizonte, hoje nós 
entramo-noss na Quaresma. Sentindo-nos parte do povo 
santo de Deus,continuemos com alegria este caminho de 
esperança.

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

Visita aos doentes e idosos
Preparando a celebração da Páscoa, fazemos esta 

semana a Visita aos Doentes e Idosos, com o seguinte 
calendário:
Gandra  ................................  Sexta-feira Santa (15h00)
Gemeses  .................................  Sábado, dia 24 (15h00)
Fão ...............................................Sexta-feira (de tarde)
Fonte Boa ...................................Quarta-feira (de tarde)
Rio Tinto ....................................Quinta-feira (de tarde)
Vila Chã .......................................Terça-feira (de tarde)

Agradece-se que os familiares dos interessados façam 
a sua inscrição na Sacristia, deixando a direção correta 
para podermos identificar a casa.

Via Sacra Jovem Arciprestal
Na próxima sexta-feira, dia 23, às 21h00, teremos a 

Via Sacra Jovem Arciprestal, que sai da Igreja Matriz 
de Esposende e vai até S. Lourenço (Vila Chã).

Ofertas em Domingo de Ramos
No próximo fim de semana, o Centro Paroquial e 

Social de Vila Chã estará presente, no final das euca-
ristias de algumas paróquias da Unidade Pastoral com 
lembranças/ofertas para os afilhados oferecerem às 
madrinhas/padrinhos no Domingo de Ramos.

Contributo Penitencial
Como já é habitual, e conforme anunciado no início 

da Quaresma, no Ofertório das eucaristias do próximo 
fim de semana faremos a recolha do nosso Contributo 
Penitencial, fruto das nossas renúncias quaresmais.

Próximas Confissões Quaresmais
21 de março ...........Fonte Boa .....................17h00–20h00
23 de março ...........Antas.............................20h00–21h00
24 de março ...........Antas.............................08h30–10h30
24 de março ...........Gandra .........................10h00–11h30

(Catequese do Papa a 01/04/2017– www.vatican.va) 

Paróquia de Esposende
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria dos 

Anjos de Esposende aprovou as suas Contas referentes 
ao ano de 2017, que são as seguintes:

Receita
71 Culto  ......................................................55.988,03 €
72 Festas .....................................................30.608,90 €
73 Serviços Ministeriais  ............................ 11.075,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 10.346,26 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 3.245,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 7.687,00 €
77 Outras Receitas  .....................................30.436,19 €
78 Receitas Financeiras  .......................................7,63 €
     Total de Receita  .................................149.394,01 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 29.485,72 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 24.735,10 €
63 Impostos .....................................................976,39  €
64 Despesas com Pessoal  .......................... 57.273,29 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 3.245,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ...... 00,00 €
67 Formação e Actividades Culturais  ....... 10.681,03 €
     Total de Despesa  ............................... 126.396,53 €
     Saldo de 2017  ...................................... 22.997,48 €  
     Saldo de 2016  .........................................3.259,51 € 
     Saldo para 2018  ...................................26.256,99 €



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá 
Quarta-feira 21 de março 
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria do Carmo Viana da Cruz
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Olga Dias Cubelo Soares e família
— Manuel Ribeiro Ferreira e Arlindo Martins Afonso
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Família de Fernanda Durães e Álvaro Pereira Ca-

tarino
— Teresa Martins Alves Felgueiras
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adelaide Gomes Dias Hipólito e familia
— Adolfo Moreira da Silva, pais, sogros e cunhados
— Arminda Marques de Almeida e marido
— Cercundino Faria Hipólito, pais, irmãs e sobrinha 

Maria Armanda
— Manuel Alberto da Cruz Fernandes 
— Maria Alice Lopes do Monte
— Maria Dias da Silva, irmão e cunhada
— Maria Dias Fernandes, marido e filho
— Silvério Augusto da Cruz Fernandes 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc Confraria)
— Álvaro Reis Fernandes Monte e família
— Ana Maria de Campos Neves, pais e avós
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel da Cruz Pontes
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
Quinta-feira  22 de março
18h15 – igreja Paroquial de Rio Tinto
— Abel da Silva Barreiro e esposa
— Abel Faria da Fonte, pais e sogros
— Adelina Alves da Cruz, marido e filhos
— Augusto Carvalho Rosmaninho, esposa, pai e mãe
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Teresa Félix de Miranda, Maria Rosa da Cruz, 

Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria da Silva Azevedo (filho Firmino)
— Teresa dos Santos Figueiredo e marido
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Dorentina Lopes Rey
— Maria Malvina Lopes Silva
— Quintino Martins Alves
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento

Segunda      Dia do Pai  19 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende
— S. José
— Abílio Nunes Novo e Virgínia de Barros Lima
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Daniel Gonçalves Lacerda e esposa
— Celina André Eiras
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— S. José
— Amândio de Oliveira Teixeira
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Carlos Morais da Benta
— Domingos Lopes da Silva, esposa, filhos e netos
— Horácio Martins de Matos
— Inácio Gonçalves Morais
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— José Alberto Soares
— Ramiro Vilas Boas da Cruz, Mathias Gaifém Cam-

pos, Júlia Alves Lopes e família
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— S. José
— Almas
— Adelaide Santos Moreira e irmãs
— António Miranda Domingues e família
— Jorge Armando Gomes Bacelo, pais, sogros, cunha-

da e sobrinhos
— Manuel António Gonçalves Moreira, esposa e filhos
— Manuel Moreira Carvalho, pais e sogros
— Padre Manuel Silva Pessoa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Fernandes Ferreira, esposa e filhos
— Manuel Alves de Matos, esposa e família, Luís 

Alves Ferreira Neves e filhos
— José Maciel Domingues
— José Pereira Lima e família (mc filha Teresa)
— Domingos Martins Pinheiro e Manuel Pereira de 

Barros dos Santos Portela
— Manuel  Gaifém Morgado, pais e sogros
Terça-feira 20 de março
16h30 – igreja da matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— Anselmo Novo
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino Ribeiro da Costa Faria
— José Alves do Paço, esposa, filho e genros
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (Ass. Sag. Coração de Jesus)
— Albino Maciel Soares
— José Francisco do Vale (9)
— José Francisco do Vale (Confraria do Rosário)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família e  P.e Manuel Ferreira da Torre
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Boaventura Penteado
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— David da Silva Sampaio
— Eduardo Gonçalves Branco, esposa e filho
— Em honra de S. José
— Emília de Sá Penteado e marido
— Laurinda de Jesus Monteiro
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família

16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e Cândido, P.e Paulino e P.e José Miguel
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
—  Almas (mc Confraria)
— Maria Manuela Torres Sobral Silva  (30.º dia)
— Ramiro Vilas Boas da Cruz (1.º Aniv.) 
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda e família (esposa)
— António Pereira Azevedo e família (esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel de Sousa Lopes, esposa e família (filho Jorge)
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristia-

no Lopes Ferreira, Adelino Maciel Lopes (marido)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ex-combatentes falecidos da Guiné
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— Laurentina Pereira Catarino (10)
— Mario Ferreira Morgado, pais e sogros
— Rui  Pedro Silva Oliveira e família , Tereza Martins 

Alves Felgueiras
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria dos Prazeres Gomes Tomé (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Joaquim Gonçalves Ferreira (1.º Aniv.)
Domingo           25 de março 

Atenção à alteração dos horários
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã 
— Bênção dos Ramos e Exposição do Santíssimo
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel
— António da Silva Carvalho
— José Francisco do Vale (Ass. Sagrado Coração de Jesus)
— Manuel Alves Nogueira, filha Celeste e cunhado 

Adelino
— Manuel Macedo Bazulo e Maria Rosa Escrivães 

Rodrigues
09h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
09h45 – igreja da Misericórdia
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão (na Matriz)
10h30 – igreja Matriz de Apúlia 
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
10h30 – igreja paroquial de Gandra
— Bênção dos Ramos e Eucaristia da Paixão
— Laurentina Pereira Catarino
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Família Areia
15h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Encerramento do Lausperene com Procissão do San-

tíssimo e Eucaristia da Paixão, pelos Paroquianos
15h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos

Lausperene Comemorativo em Vila Chã
Celebramos, esta semana, como nos anos anteriores, 

o nosso Lausperene Comemorativo, com a Exposição 
do Santíssimo todos os dias às 16h30, e encerramento 
com a Eucaristia, às 19h00, excepto sexta-feira, que 
termina às 18h00. 

No Sábado, a Exposição é, como habitualmente, às 
10h00, encerrando às 16h00.

— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 
Afonso e família

— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— Ana Boaventura Penteado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos, pais e 

sogros
— Anselmo Joaquim Boaventura, Esposa Filha e 

família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Pereira de Azevedo e família
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Irmãos da Confraria do Santissimo Sacramento
— Joaquim Barbosa e Deolinda da Silva 
— Joaquim Gonçalves Júnior e esposa 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
— Teresa da Silva Lopes, marido e filha
Sexta-feira 23 de março 
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
18h00 – igreja matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento
18h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— S. José (mc Odete Torres)
— P.e Manuel Alberto 
— Celestino Fernandes Caramalho, pais e família
— Manuel Alves da Quinta Junior, esposa e Anselmo 

Pedrinha
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Olivia dos Santos Fernandes Alvim e família
— Zacarias Martins Afonso
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Florentino da Cruz Torres, filho Carlos Manuel, 

pais e sogros
— Flórida Alves Ermida  e família
— Joaquim Sá Fernandes
— José Joaquim Gomes Dourado
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Martins Ferreira Dourado e família
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 24 de março 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ação de graças ao Santíssimo Sacramento
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