
Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 10, 34a. 37-43;
Salmo – Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23;
2.ª Leit. – Col 3, 1-4 ou 1 Cor 5, 6b-8;
Evangelho – Jo 20, 1-9.
Há situações, acontecimentos, factos, que são tão 

bons, há novidades que transformam de tal modo a vida, 
que abrem de tal maneira novos horizontes, que chegam 
a nem parecer realidade... parecem mais um conto de 
fadas, assemelham-se mais a fábulas...

Assim é a Ressurreição de Cristo. Bultmann, teólo-
go protestante alemão do século passado, afirmava que 
aquele sepulcro de há dois mil anos, em Jerusalém, nun-
ca estivera vazio. Nele, o cadáver de Jesus teria ficado, 
apodrecido, decomposto pela morte. O que interessa – 
garantia Bultmann – é que Jesus está vivo para mim, vivo 
no meu coração e, assim, é capaz de transformar a minha 
vida. Olhando direito essa ideia do teólogo alemão, não 
é Jesus quem nos dá a vida, mas nós quem damos vida 
a Jesus. No fundo, o Crucificado de Nazaré não seria o 
Salvador de ninguém: tragado pela morte, somente pode-
ria viver na nossa memória! Em resumo: a Ressurreição 
não passaria de uma fábula; e a nossa fé, não seria mais 
que uma doce ilusão!

 Mas, não! O Evangelho dá conta de algo bem dife-
rente. De manhã cedo, Maria Madalena foi ao túmulo. 
Ainda estava escuro, pela hora, muito cedo, e pela dor 
do coração daquela mulher... O túmulo estava aberto, a 
pedra fora retirada. Madalena correu até Pedro (Mada-
lena é católica, sabe que o referencial dos discípulos é 
Pedro), desesperada: “Levaram o Senhor do sepulcro, 
e não sabemos onde o puseram!” Pedro correu, com o 
Discípulo Amado. Este último chegou primeiro; também 
ele católico, espera Pedro. Não entrou; apenas inclinou-se 
e olhou.. O que viu? Vamos traduzir de modo mais preciso 
o que escutamos: “Inclinou-se para observar e reparou 
que os panos de linho estavam espalmados no chão”. O 
Chefe, a Pedra, chegou também e entrou primeiro. Ficou 
admirado com o que vira! O que constara? Escutemos o 
texto, traduzido de modo mais fiel: “Entrou no túmulo 
e ficou admirado ao ver os panos de linho espalmados 
no chão, ao passo que o lenço que estivera em volta da 
cabeça não estava espalmado no chão juntamente com 
os panos de linho, mas de outro modo, enrolado noutra 
posição”. Aí, entrou também o outro Discípulo, o Amado. 
Viu e acreditou! Mas, o que viram eles? No que acreditou 
o Discípulo Amado? 

Jesus saíra dali de um modo inexplicável: ninguém 
o tirara; simplesmente Ele desaparecera de dentro dos 
panos! Pedro constata, impressionado; o Discípulo 
Amado, crê: o Mestre ressuscitou! Não é uma lenda, 
a Ressurreição! O túmulo, de verdade, estava vazio. 
Depois, o próprio Ressuscitado, por misericórdia, veio 
até aos Seus, e comeu e bebeu com eles, constituindo-os 
Suas testemunhas.

Sejamos nós, hoje, essas testemunhas.
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Que esperança nasce da cruz?

Quando escolhemos a esperança de Jesus, aos pou-
cos descobrimos que o modo vencedor de viver é o da 
semente, do amor humilde. Não há outro caminho para 
vencer o mal e dar esperança ao mundo. Podeis dizer-me: 
«Não, é uma lógica perdedora!». Pareceria uma lógica 
perdedora, porque quem ama perde poder. Pensastes 
nisto? Quem ama perde poder, quem doa deixa a posse 
de algo e amar é um dom. 

Na realidade a lógica da semente que morre, do amor 
humilde, é o caminho de Deus, e só ele dá fruto. Vemos 
isto também em nós: possuir impele sempre a desejar 
mais: obtive algo e imediatamente desejo mais, e assim 
por diante, nunca me sinto satisfeito. É uma sede terrível! 
Quanto mais tenho, mais quero. Quem é voraz nunca se 
sacia. E Jesus diz isto de maneira direta: «Quem ama a 
própria vida perde-a» (Jo 12, 25). És voraz, procuras obter 
muitas coisas mas... perderás tudo, inclusive a tua vida, 
isto é: quem ama a si próprio e vive pelos seus interesses 
só se enche de si mesmo e perde. Ao contrário, quem 
aceita, é disponível e serve, vive da maneira de Deus: 
então é vencedor, salva-se a si mesmo e aos outros; tor-
na-se semente de esperança para o mundo. É bom ajudar 
os outros, servir os outros... Talvez cansemo-nos! Mas a 
vida é assim e o coração enche-se de alegria e esperança. 
Isto é amor e esperança juntos: servir e doar.

Certamente, este amor verdadeiro passa através da 
cruz, do sacrifício, como para Jesus. A cruz é a passagem 
obrigatória, mas não é a meta, é uma passagem: a meta 
é a glória, como nos mostra a Páscoa. E aqui ajuda-nos 
outra imagem muito bonita, que Jesus deixou aos discí-
pulos durante a Última Ceia. Diz: «Quando a mulher está 
para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas, depois 
que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por 
causa da alegria que sente de ter nascido um homem no 
mundo» (Jo 16, 21). Eis então: doar a vida, não possuí-la. 
Assim fazem as mães: dão a vida, sofrem, mas depois 
alegram-se, sentem-se felizes porque deram à luz outra 
vida. Dá alegria; o amor dá à luz a vida e até um sentido 
à dor. O amor é o motor que impele a nossa esperança. 
Repito: o amor é o motor que impele a nossa esperança. 
E cada um de nós pode perguntar-se: «Amo? Aprendi a 
amar? Aprendo todos os dias a amar mais?», porque o 
amor é o motor que impele a nossa 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 ...................................................   Encerrado
Quinta ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

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 ao dia 4 de abril na junta 
de freguesia ou junto dos elementos da comissão.

Procissões da S.ª de Fátima (em Fão)
Estão já definidas as Procissões de Nossa Senhora de 

Fátima, que ficam assim distribuídas:
Maio – Rita Cubelo Machado (sai dos Lírios)
Junho – Vicente Ferreira Curto (sai da Capela para a 
Capela de Santo António)
Julho – Vera Lúcia (sai da Capela)
Agosto – Luís Manuel (Sai da Rua Artur Sobral, n.º 11)
Setembro – Santa Casa da Misericórdia (Sai do Lar)
Outubro – Manuel Sá (Sai da Rua Serpa Pinto) 

Ajude com o seu IRS
Pode ajudar as instituições de solidariedade com o 

seu IRS, ao preencher o quadro 11 da declaração de 
IRS com o número fiscal da IPSS que pretende ajudar:

Centro Social Paroquial de Fonte Boa (NIF 
506608000).

Centro Social e Paroquial de Vila Chã (NIF 
501831495). 

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

Paróquia de Fonte Boa
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte Boa aprovou 

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

Receita
71 Culto  ......................................................16.303,12 €
72 Festas .....................................................12.552,45 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 9.823,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 40.805,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  .................... 855,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.954,42 €
77 Outras Receitas  .......................................7.471,95 €
     Total de Receita  ...................................89.764,94 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 13.174,96 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 10.770,56 €
63 Outras depesas e encargos..............................0,30  €
64 Despesas com Pessoal  ............................ 6.720,00 €
65 Valores Consignados à Cúria ..................... 855,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais   40.355,00 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 2.367,26 €
     Total de Despesa  ................................. 74.243,08 €
     Saldo de 2017  ...................................... 15.521,86 €  
     Saldo de 2016  .......................................20.584,45 € 
     Saldo para 2018  ...................................36.106,31 €

Intenções do Papa para abril
Universal: Por aqueles que têm uma responsa-
bilidade na economia – Para que os responsá-
veis pelo planejamento e pela gestão da econo-
mia tenham a coragem de rejeitar uma economia 
da exclusão e saibam abrir novos caminhos.



— Maria do Monte Gonçalves Real 
— Arminda Marques Almeida, marido e Maria Belmira 

Alves de Sousa 
— Maria Guiomar Gonçalves Ferreira, e família 
Sábado 07 de abril 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Imaculado Coração de Maria
— Américo Bento Queirós 
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Gonçalves da Silva, esposa e família
— Emília de Sá Penteado e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós 
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Ferreira Clemente e esposa 
— Manuel Pires Afonso, filha e família 
— Maria Alves Ferreira, marido e filho 
— Maria Dias de Boaventura
— Porfírio Capitão Eiras Novo 
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e filho 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— 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 

familia (filha Helena)
— António Pereira de Azevedo e Deolinda Alves dos 

Santos, marido, filho e nora (filha M. Emília)
— José Domingos Martins Vilas Boas 
— José Francisco do Vale (12)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria da Silva Azevedo
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, António Cristiano 

Lopes Ferreira e Adelino Maciel Lopes (marido)
— Teresa da Costa Freire e filho José (M.ª do Carmo Lopes)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c.confr.ª)
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Joaquina Azevedo Cruz e família
— Manuel Alves Pereira
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel João Casimiro e esposa
— Manuel Oliveira Alves Salgueiro e irmão António
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Ribeiro da Cruz, Simão Rodrigues Torres, filhos 

e netos
— Ramiro Vilas Boas Cruz
18h00 – igreja matriz de Fão
— Arcelina Leites Faria Ferreira (7.º Dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Lopes Alves Pereira (1.º Aniv.)
— Avelino Lima Rodrigues Correia (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da Casa Marques
— Ana Paula Lima Viana
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
— Laurentina Pereira Catarino (12)
— Luis Miguel Costa  Sa Pereira
— Maria de Jesus  Carreira Martins e marido, Eugenia 

Martins Pereira e marido
— Rosa Ferreira Martins , marido e Ana Fernandes Vasco
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria La Salete da Graça e Costa Sanches (30.º Dia)

Segunda        02 de abril
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
No final, Via Lucis no decorrer da Procissão da Recolha 

das Imagens, até à Capela da Senhora da Saúde
Terça-feira  03 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Anselmo Novo
Quarta-feira 04 de abril
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Santo António
Quinta-feira  05 de abril
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Não há missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— António Gonçalves Pires
— Fernando do Bento Queirós 
— Hilário Sampaio Boaventura, esposa e filhos 
— Laurinda da Silva Pires 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filha e neto 
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
Sexta-feira 06 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria da Glória Lopes Miranda e marido, Albino 

Pedrosa Viana
19h00 – igreja matriz de Fão
— António Domingues da Venda e esposa
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Joaquim Morais da Silva, esposa e filha
— Olinda dos Santos Portela
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de Graças ao Coração de Jesus
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada Maria
— João Diogo Valente da Costa e Amélia Rodrigues de 

Areia
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Hermina Gonçalves Marcos, marido e filha 
— Manuel Maria Gomes Igreja 
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José 
— Ana Correia Fernandes Oliveira 
— Carlos Alberto Silva Santos do Vale e pai
— Joaquim Ferreira dos Santos, esposa e cunhada 
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã Es-

perança
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro 
— Nelson Luis Moreira Silva 
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros 

Domingo           08 de abril
Domingo da Divina Misericórdia

Em maio do ano 2000, S. João Paulo II instituiu a Festa 
da Divina Misericórdia para toda a Igreja, decretando 
que a partir de então o segundo Domingo da Páscoa se 
passasse a chamar Domigo da Divina Misericórdia.

O então Papa João Paulo II tinha anunciado durante 
a canonização da polonesa Irmã Faustina Kowalska, no 
dia 30 de abril daquele mesmo ano: “Em todo o mundo, o 
segundo domingo de Páscoa receberá o nome de domingo 
da Divina Misericórdia. Um convite perene para o mundo 
cristão enfrentar, com confiança na benevolência divina, 
as dificuldades e as provas que esperam o gênero humano 
nos anos que virão”.

Santa Faustina, que é conhecida como a mensageira 
da Divina Misericórdia, recebeu revelações místicas nas 
quais Jesus mostrou o seu coração, a fonte de misericór-
dia, e expressou seu desejo de que fosse estabelecida esta 
festa. O Papa dedicou uma de suas encíclicas à Divina 
Misericórdia – Dives in Misericordia.

Também o Papa Francisco, no Ano Jubilar da Mi-
sericórdia, convidou os jovens de todo o mundo «a 
redescobrirem as obras de misericórdia» corporais e 
espirituais. Na mensagem para a XXXI Jornada Mundial 
da Juventude o Santo Padre propôs «a escolha de uma 
obra de misericórdia corporal e outra espiritual».

Este é o desafio que cada um de nós é convidado a 
enfrentar, para nos envolver, comprometendo-nos com a 
vida, porque as obras de misericórdia levam-nos sempre 
ao encontro com os irmãos, a olharmos os que nos ro-
deiam, de coração a coração.
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Ana Alves da Lage, marido e filhos (filho José Maciel)
— Adelino Lage Maciel 
— Carolina Alves Nogueira, marido e filhos
— Hilário Fernandes Carreira (filho António)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário 
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus e 

ao Sagrado Coração de Maria
— Nossa Senhora de Fátima
— Américo Rodrigues da Silva
— Félix Morgado Santa Marinha e família
— Joaquim de Souza Bezerra (Irmandade do Espírito Santo 

de Coura)
— José Pereira Lima e pais
— Laurentina Pereira Catarino
11h30 – igreja do Bom Jesus 
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
18h00 – igreja Matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos

horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração

Apresentamos hoje o Programa das Festas do Senhor 
Bom Jesus de Fão, agradecendo a todos quantos colabo-
raram para que as mesmas fossem possíveis, esperando 
agora que todos possam disfrutar das mesmas festas.
Sexta-feira, 6 de abril
09h30 –  Abertura das festas/alvorada
20h00 –  Abertura da Igreja do Senhor Bom Jesus de Fão 

e do imponente Tapete de Pétalas
21h00 –  Marchas Luminosas (no Largo do Cortinhal)
24h00 –  Sessão de Fogo de Artifício Noturno
 DJ Marco Faria (Alameda do Senhor Bom Jesus)

Sábado, 7 de abril
08h30 –  Alvorada
09h00 –  Arruada/Fanfoneiros de Fão (início nas Pedrei-

ras)
09h00 –  Torneio  Zema Cup
15h00 –  “Brincar com Tradição” – Jogos Tradicionais 

(no Largo do Cortinhal)
17h00 –  Passeio de Bicicletas Antigas das Marinhas
22h00 –  Atuação de “Canário e Amigos” (Alameda do 

Senhor Bom Jesus)
24h00 – Piromusical – espectáculo de fogo-de-artifi-

cio(Ponte de Fão)

Domingo, 8 de abril
11h30 –  Missa solene na Igreja do Bom Jesus de Fão
15h00 –  Atuação dos Ranchos Folclóricos (Alameda do 

Senhor Bom Jesus)
21h30 –  “Cide Oliveira e Amigos” (Alameda do Senhor 

Bom Jesus)

Segunda-feira, 9 de abril
08h00 –  Alvorada
08h30 –  Entrada da Banda de Música 

– Banda de Música de Vila Nova de Anha 
09h00 –  Entrada da fanfarra 

– Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Fão
09h00 –  Procissão aos Enfermos
15h00 –  Torneio de Sueca (Alameda do Senhor Bom Je-

sus)
21h30 –  “Espetáculo de Fados ao Luar” (Alameda do 

Senhor Bom Jesus)

Festas do Bom Jesus de Fão


