
Domingo de Ramos (Ano B)
1.ª Leit. – Is 50, 4-7; 
Salmo – Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24;
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11;
Evangelho – Mc 14, 1 – 15,47. 
O mistério que celebramos este domingo – a Paixão 

e Morte do Senhor – e vamos celebrar de modo mais 
pausado e contemplativo nestes dias da Grande Semana 
– a Semana Santa –, é resumido de modo admirável na 
segunda leitura: o Filho, sendo Deus, tomou a forma de 
servo e fez-se obediente ao Pai por nós até a morte de 
cruz. E o Pai exaltou-O e deu-Lhe um nome que está 
acima de todos  os nomes, para a nossa salvação! Eis o 
grande mistério! Eis a salvação que nos foi dada!  

A liturgia deste último Domingo da Quaresma con-
vida-nos a contemplar esse Deus que, por amor, desceu 
ao nosso encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-Se 
servo dos homens, deixou-Se matar para que o egoísmo 
e o pecado fossem vencidos. A cruz (que a liturgia deste 
domingo coloca no horizonte próximo de Jesus) apresen-
ta-nos a lição suprema, o último passo desse caminho de 
vida nova que, em Jesus, Deus nos propõe: a doação da 
vida por amor.

A primeira leitura apresenta-nos um profeta anónimo, 
chamado por Deus a testemunhar no meio das nações a 
Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perse-
guição, o profeta confiou em Deus e concretizou, com 
teimosa fidelidade, os projectos de Deus. Os primeiros 
cristãos viram neste “servo” a figura de Jesus.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. 
Ele prescindiu do orgulho e da arrogância, para escolher 
a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom 
da vida. É esse mesmo caminho de vida que a Palavra 
de Deus nos propõe.

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e 
morte de Jesus: é o momento supremo de uma vida feita 
dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo 
que gera egoísmo e escravidão. Na cruz, revela-se o amor 
de Deus – esse amor que não guarda nada para si, mas 
que se faz dom total.

Nós que nos preparamos para celebrar estes dias 
sagrados, não nos acovardemos, não reneguemos nosso 
Senhor, não O deixemos padecer sozinho, crucificado por 
um mundo cada vez mais infiel e ateu, um mundo que 
denigre o nome de Cristo e da sua Igreja!... Não é fácil, 
não será fácil a luta: “Vigiai e orai, para não cairdes 
em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é 
fraca!” Que nos sustente a força daquele que por nós se 
fez fraco! Que nos socorra a intercessão daquele que orou 
por Pedro para que a sua fé não desfalecesse! E se, como 
Pedro, cairmos, ao menos, como Pedro, arrependamo-nos 
e choremos!
Nós vos adoramos e bendizemos Senhor Jesus Cristo!...

…que pela vossa santa cruz remistes o mundo!
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Que esperança nasce da cruz?

O que diz Jesus precisamente depois de ter entrado 
em Jerusalém pode ajudar-nos a entender melhor: «Se 
um grão de trigo, caído na terra, não morrer, permanece 
sozinho; mas se morrer, produz muito fruto» (Jo 12, 24). 
Pensemos num grão de trigo ou numa semente pequena, 
que cai no terreno. Se permanecer fechada em si mesma, 
não acontece nada; mas se se quebrar, se se abrir, então 
dá vida a uma espiga, a um broto, depois a uma planta 
que dará fruto.

Jesus trouxe ao mundo uma esperança nova e fê-lo 
como a semente: fez-se pequeno, como um grão de trigo; 
deixou a sua glória celeste para vir entre nós: «caiu na 
terra». Mas ainda não era suficiente. Para produzir fruto 
Jesus viveu o amor até ao fim, deixando-se despedaçar 
pela morte como uma semente se deixa romper embai-
xo da terra. Precisamente ali, no ponto extremo do seu 
abaixamento — que é também o ponto mais elevado do 
amor — brotou a esperança. Se algum de vós perguntar: 
«Como nasce a esperança?». «Da cruz. Olha para a cruz, 
para Cristo Crucificado e dali chegar-te-á a esperança que 
nunca acaba, que dura até à vida eterna». E esta esperança 
brota precisamente pela força do amor: porque o amor que 
«tudo espera, tudo suporta» (1 Cor 13, 7), o amor que é 
a vida de Deus renovou tudo o que alcançou. Assim, na 
Páscoa, Jesus transformou, assumindo sobre si mesmo, 
o nosso pecado em perdão. Mas, ouvi bem como é a 
transformação que a Páscoa realiza: Jesus transformou o 
nosso pecado em perdão, a nossa morte em ressurreição, 
o nosso medo em confiança. Eis porque na cruz nasceu e 
renasce sempre a nossa esperança; eis porque com Jesus 
toda a escuridão pode ser transformada em luz, as derrotas 
em vitórias, as desilusões em esperanças.  (...)

Queridos irmãos e irmãs, nestes dias, dias de amor, 
deixemo-nos envolver pelo mistério de Jesus que, como 
grão de trigo, morrendo doou-nos a vida. Ele é a semente 
da nossa esperança. Contemplemos o Crucificado, fonte 
de esperança. Aos poucos compreenderemos que esperar 
com Jesus é aprender a ver desde já a planta na semente, a 
Páscoa na cruz, a vida na morte. Gostaria de vos dar uma 
tarefa para fazer em casa. A todos fará bem parar diante 
do Crucifixo — todos vós tendes um em casa — olhar 
para ele e dizer-lhe: «Contigo nada está perdido. Contigo 
posso esperar sempre. Tu és a minha 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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   10h30 – 12h00

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

Ofertório para os Lugares Santos
A Sexta-feira Santa é o dia reservado para a tradicio-

nal Coleta/Ofertório para os Lugares Santos. Em muitas 
comunidades este ofertório ocorre durante a Visita Pascal.

É graças a estas ofertas que é possível que as pedras 
vivas que se encontram nesses lugares sagrados podem 
solucionar muitas necessidades que vão surgindo no 
dia-a-dia, através de uma ação evangelizadora em várias 
frentes, das quais salientamos: manutenção de 267 mis-
sionários; 81 santuários; 23 paróquias; 15 escolas; 4 casas 
para enfermos e órfãos; 4 casas para acolher peregrinos a 
preços modestos; 3 institutos académicos; 500 moradias 
no intuito de ajudar os cristãos a não abandonarem os Lu-
gares Santos; Lar de Idosos; Centros Médicos; 370 Bolsas 
de Estudo anuais destinadas a estudantes universitários...

Vamos ajudar a conservar os Luares Santos!...

Visita Pascal
Encontra-se praticamente organizada a Visita Pastoral 

nas Paróquias da Unidade Pastoral, que se realizará nos 
moldes dos anos anteriores.

A todos quantos nos ajudaram a organizar esta Visita 
e connosco a vão realizar, desde já a nossa gratidão por 
mais este serviço prestado à comunidade. Agradecemos 
também a todos quantos vão receber em suas casas a 
Visita Pascal, num testemunho de FÉ no Ressuscitado.

Informamos que, como já é habitual, os Párocos 
andarão pelas paróquias a manifestar  a sua comunhão 
com os que os representam e a benzer as casas novas 
daqueles que o pretendam. Para isso devem inscrever-se 
na Sacristia de cada paróquia até à Vigília Pascal.

Rumo a Santiago de Compostela (Fonte Boa)
A comissão de Festas São Sebastião está a organizar 

um passeio a Santiago de Compostela este realiza-se no 
dia 14 de Abril.

Aceitam-se inscrições até dia 4 de abril na junta de 
freguesia ou junto dos elementos da comissão.

(Catequese do Papa a 12/04/2017– www.vatican.va) 

Paróquia de Fão (S. Paio)
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio de Fão en-

cerrou as suas Contas referentes ao ano de 2017, que 
são as seguintes:

Receita
71 Culto  ......................................................16.823,06 €
72 Festas .....................................................24.792,52 €
73 Serviços Ministeriais  ............................ 10.810,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 54.257,19 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.585,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.656,23 €
77 Outras Receitas  ...................................... 2.528,97 €
     Total de Receita  .................................112.452,97 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 20.912,91 €
62 Fornecimento de serviços externos  ........ 9.980,13 €
63 Despesas com pessoal ........................... 10.920,00 €
64 Outras despesas e encargos  .................... 0.000,00 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.585,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais   97.921,02 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.409,31 €
     Total de Despesa  ............................... 142.728,37 €
     Saldo de 2017  ................................... – 30.275,40 €  
     Saldo de 2016  ...................................... 82.148,00 € 
     Saldo para 2018  .................................. 51.872,60 €



horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração
— Teresa Gonçalves Pimenta, marido, filhos e nora
— Virgínia da Cruz Barros e família
Quarta-feira 28 de março
16h30 – igreja da Matriz de Esposende 
— David Fernando Ferreira Adães
— Esperança do Rosário Vilas Boas Nibra
— José Maria de Barros Lima Costa, pais, sogros e 

cunhado
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e bisavó Gracinda
— Horácio Martins de Matos
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Manuel Ribeiro Ferreira e Arlindo Martins Afonso
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Campos Graça
— Olga Dias Cubelo Soares e família
19h00 – igreja matriz de Apúlia

Missa da Reconciliação
— António Solinho e Maria da Costa Regado
— Cecília Lopes Barros e marido
— Circulava Fernandes Faria Torres, marido e irmã 

Esperança 
— José Filipe da Silva Faria e avós maternos 
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro 
— Maria Alvim Maia
— Maria Manuela Arantes Carvalho 
19h45 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Alice Gomes Vasquinho
— Almas (m.c. confraria)
— Américo Gomes de Baixo
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— Ludovina Fernandes de Azevedo
— Manuel Campos Neves, Carolina Azevedo Vaquinho 

e Arménio Mariz Faria
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Joaquim Vasquinho Catarino, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Manuel Vasco Azevedo, Lucas Fernandes Azevedo e 

Rosa Gomes Vasco
— Maria Mariz da Cruz
— Mário de Azevedo Sá e tia Silvína
— Ramiro Vilas Boas Cruz
21h00 – Fonte Boa – Via Sacra com a catequese e o 

Grupo de Jovens,  que sai da capela de N.ª Sr.ª da 
Graça em direção à igreja.

Quinta-feira  29 de março
Início do Tríduo Pascal – Instituição da Eucaristia

O início do Tríduo Pascal acontece  na «Missa da 
Ceia do Senhor» (tarde de Quinta-Feira santa). Mas o 
Tríduo propriamente dito será a Sexta-Feira Santa (dia 
da paixão, morte e sepultura de Jesus), o Sábado Santo 
(dia em que o corpo de Cristo repousou no sepulcro) e o 
Domingo (dia da ressurreição e das primeiras aparições de 
Jesus). O coração pulsante do grande Mistério é a «Vigília 
Pascal, mãe de todas as santas vigílias».

A Liturgia destes três dias não é para recordar factos 
do passado, por mais importantes que sejam, mas para 
tornar presente um Mistério, cuja eficácia nos envolve e 
une a Cristo. O Senhor da cruz, do túmulo e da ressurreição 
toca-nos naqueles ritos, ilumina-nos nas palavras e cânti-
cos que proferimos e escutamos. Não somos nós que nos 
tornamos santos, mas é Cristo que nos santifica através da 
participação viva, consciente e ativa nestas celebrações.

Se já adquiriste o hábito de não trocar a participação 
no Tríduo por outras ocupações da tua vida, dá graças 
ao Senhor e continua a fazê-lo. Se, pelo contrário, nunca 
participaste nas suas celebrações, aceita livremente o 

Segunda        26 de março
19h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e tias
— Francisco Correia, esposa, genro e neto
— Joaquim Fontão Pereira e família
— Maria da Conceição Moreira Carvalho, marido e 

genro
— Maria dos Santos Alves
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Octávio João Miranda Vilas Boas Rei
21h00 – igreja Matriz de Esposende 

Missa da Reconciliação
— António Luzio Campino
— Artur Moreira Oliveira
— Daniel Gonçalves Lacerda e esposa
— Francisco Barbosa de Melo
Terça-feira  27 de março
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— João Pedro Menina Eiras
— Adriana Maria Queirós Portela
— Anselmo Novo
— António Gomes Silva Torres e família
— Joana Terra de Sousa, marido e filha
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Missa da Reconciliação
— Ana Boaventura Penteado
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carminda Fernandes
— Emília de Sá Penteado e marido
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Gregório da Silva Martins, esposa e filhos
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda Antónia Pires, marido, filho, Carminda e 

Cândido
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Alves Smapaio e Ana Braz Júnior
— Manuel da Costa Neiva e família
— Manuel Ferreira Clemente e esposa
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Barbosa
— Maria da Silva Sampaio, marido e filho 
— Maria Elvira Lima Miranda dos Santos, marido e filho
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— José Francisco do Vale (10)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e Serafim 

Santos
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Hortencia Fernandes Macieira, pais, sogros e sobrinho
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel Azevedo da Cruz, pais e tio António
— Manuel da Silva Félix
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Gonçalves Ferreira Freitas e família
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Serafim Gomes Pereira, Florinda Carvalho Loureiro 

e António Santos Cruz

— José Maciel Nogueira, esposa e família
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Gomes Pimenta
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
10h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
20h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
20h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos

Quarta-feira, dia 28 de março
21h00 – Procissão de Velas como andor de Nossa Se-
nhora da Soledade, da Capela da Senhora da Saúde para 
a Igreja Matriz.
21h30 – Concerto «Motetes para o tempo da Paixão 
com o Coro de Câmara da Igreja Matriz de Esposende.
Quinta-feira, dia 29 de março
17h00 – Missa da Instituição da Eucaristia com a ce-
rimónia do Lava Pés, seguida da Trasladação do Santís-
simo Sacramento para o Horto, presidida por D. Fran-
cisco Senra Coelho, Bispo auxiliar de Braga.
21h30 – Procissão dos Passos  com o Sermão do Pretó-
rio (na Igreja da Misericórdia), Sermão do Encontro e 
Sermão do Calvário (Igreja Matriz). 
Sexta-feira, dia 30 de março
09h30 – Oração de Laudes, seguida do Sacramento da 
Reconciliação até às 12h00.
15h30 – Celebração Solene da Paixão do Senhor
21h30 – Procissão do Enterro do Senhor  com o Sermão 
do Enterro e o Sermão da Soledade (Igreja Matriz). 
Sábado, dia 31 de março
09h30 – Oração de Laudes, seguida do Sacramento da 
Reconciliação até às 12h00.
17h00 – Encerramento da igreja Matriz para prepara-
ção da Vigília Pascal  
22h00 – Vigília Pascal,  presidida por D. Nuno Almei-
da, Bispo auxiliar de Braga.
Domingo, dia 1 de abril – Dia de Páscoa
10h00 – 12h00 – 20h00 — Eucaristia Pascal
11h00 – Visita Pascal às Instituições
14h00 – Visita Pascal à População
19h30 – Visita Pascal aos Bombeiros e Encerramento
Segunda, dia 2 de abril 
10h00 — Eucaristia Pascal
11h00 – Procissão da Recolha das Imagens com a ce-
lebração da Via Lucis

convite: vem ao Tríduo. Nele encontrarás Cristo, e, se não 
Lhe opuseres resistência, Ele transformará a tua vida.
17h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento
— Cecília Ferreira de Sá Condesso 
— Eugénia Gomes Moreira da Silva 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre 
— Maria Martins Ferreira e marido 
— Severa Rodrigues Lima e filho Avelino Lima Rodri-

gues Correia 
— Vítor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Martins Ferreira Morgado e marido
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
Sexta-feira   30 de março

– Celebração da Paixão –
15h30 – igreja Matriz de Esposende 
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
20h00 – Via Sacra na igreja paroquial de Gemeses
Sábado      31 de março

– Vigília Pascal –
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
19h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— António Pereira Azevedo e familia (esposa)
— Baltazar Branco de Matos
— José Domingos Martins Vilas Boas (Associação do 

Sagrado Coração de Jesus)
— José Francisco do Vale (11) 
21h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
21h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
— António Lima Rodrigues Correia (30.º Dia)
— Albino Luís Martins (1.º Aniv.)
— Zacarias Martins Afonso (1.º Aniv.)
22h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
Domingo          Páscoa 01 de abril
08h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Em Honra do Santíssimo Sacramento e Rosa Ferreira 

Martins, marido e família
— Adelino Machado Faria, sogra, pais e família
— Adolfo Fernandes Pereira ,  esposa , filhos e netos (mc 

filho Joaquim)
— Ana Paula Lima Viana
— Hermínia Gomes dos Santos, marido e filhos
— José Pereira Lima e netas Sílvia Maria e Ilda Daniela
— Laurentina Pereira Catarino (11)
— Maria da Graça Pereira Soares e mãe (irmã Augusta)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Rosa Patrocínio Alves de Matos, marido e filhos
08h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo
— Adelino Lage Maciel
— António Pereira Azevedo (pessoa amiga)
— Joaquim Ribeiro e Silva (irmão Manuel)


