
2.º Domingo de Páscoa
Domingo da Divina Misericórdia

1.ª Leit. – Act 2, 42-47;
Salmo – Sal 117, 2-4. 13-15. 22-24;
2.ª Leit. – 1 Pedro 1, 3-9
Evangelho – Jo 20, 19-31.
A liturgia deste domingo apresenta-nos essa comuni-

dade de Homens Novos que nasce da cruz e da ressurrei-
ção de Jesus: a Igreja. A sua missão consiste em revelar 
aos homens a vida nova que brota da ressurreição.

Na primeira leitura temos, na “fotografia” da comuni-
dade cristã de Jerusalém, os traços da comunidade ideal: 
é uma comunidade fraterna, preocupada em conhecer 
Jesus e a sua proposta de salvação, que se reúne para 
louvar o seu Senhor na oração e na Eucaristia, que vive na 
partilha, na doação e no serviço e que testemunha – com 
gestos concretos – a salvação que Jesus veio propor aos 
homens e ao mundo.

A segunda leitura recorda aos membros da comu-
nidade cristã que a identificação de cada crente com 
Cristo – nomeadamente com a sua entregapor amor ao 
Pai e aos homens – conduzirá à ressurreição. Por isso, os 
crentes são convidados a percorrer a vida com esperança 
(apesar das dificuldades, dos sofrimentos e da hostilidade 
do “mundo”), de olhos postos nesse horizonte onde se 
desenha a salvação definitiva.

No Evangelho sobressai a ideia de que Jesus vivo e 
ressuscitado é o centro da comunidade cristã; é à volta 
d’Ele que a comunidade se estrutura e é d’Ele que ela 
recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar 
as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na 
vida da comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu 
testemunho) que os homens encontram as provas de que 
Jesus está vivo.

É importante que acolhamos inteiramente a mensagem 
que nos vem da palavra de Deus neste segundo Domingo 
de Páscoa, instituído por S. João Paulo II com o nome 
de «Domingo da Divina Misericórdia». Nas diversas 
leituras, a liturgia parece traçar o caminho da misericór-
dia que, enquanto reconstrói a relação de cada um com 
Deus, suscita também entre os homens novas relações 
de solidariedade fraterna. Cristo ensinou-nos que «o 
homem não só recebe e experimenta a misericórdia de 
Deus, mas é também chamado a “ter misericórdia” para 
com os demais. “Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia” (Mt 5, 7)» (Dives in 
misericordia, 14). 

Depois, Ele indicou-nos as múltiplas vias da miseri-
córdia, que não só perdoa os pecados, mas vai também 
ao encontro de todas as necessidades dos homens. Jesus 
inclinou-se sobre toda a miséria humana, material e es-
piritual, para na Sua Misericórdia nos dar a Vida Nova, 
a vida no Ressuscitado.

O Ano da Misericórdia já passou há muito..., mas o 
seu espírito e a sua vivência deve continuar nas nossas 
vidas, para sermos espelhos da misericórdia de Deus.
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Cristo Ressuscitado é nossa esperança!

Hoje encontramo-nos na luz da Páscoa, que celebra-
mos e continuamos a celebrar mediante a Liturgia. Por 
isso, no nosso itinerário de catequese sobre a esperança 
cristã, hoje desejo falar-vos de Cristo Ressuscitado, nossa 
esperança, assim como no-l’O apresenta São Paulo na 
primeira Carta aos Coríntios (cf. cap. 15).

O apóstolo quer resolver uma problemática que, 
certamente, na comunidade de Corinto estava no centro 
dos debates. A ressurreição é o último dos argumentos 
enfrentados na Carta mas, provavelmente, em ordem 
de importância, é o primeiro: com efeito, tudo depende 
deste pressuposto.

Falando aos seus cristãos, Paulo começa a partir de 
um dado incontestável, que não é o êxito de uma reflexão 
de um sábio qualquer, mas um acontecimento, um sim-
ples evento que teve lugar na vida de algumas pessoas. 
É daqui que nasce o cristianismo. Não é uma ideologia, 
nem sequer um sistema filosófico, mas um caminho de 
fé, que tem início num acontecimento, testemunhado 
pelos primeiros discípulos de Jesus. Paulo resume-o deste 
modo: Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, 
ressuscitou no terceiro dia e apareceu a Pedro e aos Doze 
(cf. 1 Cor 15, 3-5). Eis o acontecimento: Ele morreu, foi 
sepultado, ressuscitou e apareceu. Ou seja, Jesus está 
vivo! É este o cerne da mensagem cristã.

Anunciando este evento, que constitui o núcleo fulcral 
da fé, Paulo insiste acima de tudo sobre o último elemento 
do mistério pascal, ou seja, sobre a constatação de que 
Jesus ressuscitou. Com efeito, se tudo tivesse acabado 
com a morte, nele teríamos um exemplo de dedicação 
suprema, mas isto não poderia gerar a nossa fé. Ele foi um 
herói. Não! Morreu, mas ressuscitou. Porque a fé brota 
da ressurreição. Aceitar que Cristo morreu, e morreu 
crucificado, não constitui um gesto de fé, mas um acon-
tecimento histórico. Ao contrário, crer que ressuscitou, 
sim. A nossa fé nasce na manhã de Páscoa. 

Paulo faz um elenco de pessoas às quais Jesus Ressus-
citado apareceu (cf. vv. 5-7). Aqui temos uma breve síntese 
de todas as narrações pascais e de todas as pessoas que 
entraram em contacto com o Ressuscitado. 

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

A Câmara Municipal de Esposende vai evocar, no 
dia 9 de abril (segunda feira), dia em que se assinalam 
100 anos da Batalha de La Lys, a memória dos 197 
Combatentes Esposendenses e dos 15 que morreram na 
1.ª Grande Guerra com uma Missa na Igreja Matriz de 
Esposende, às 16h30,  seguindo-se as visitas ao Talhão 
dos Combatentes, no Cemitério de Marinhas, e ao Ta-
lhão dos Combatentes, no Cemitério de Fão.

Inscrições no Jardim de Infância (Vila Chã)
Estão abertas as inscrições para o próximo ano letivo 

no Jardim-de-Infância do Centro Paroquial e Social da 
Vila Chã, que é uma resposta educativa considerada 
como sendo a primeira etapa da educação básica que 
tem como princípio o desenvolvimento equilibrado da 
criança dos 3 aos 5 anos de idade. 

Estamos ao dispor para acolher as crianças da nossa 
terra e as das terras vizinhas.

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 Paroquial de Fonte Boa (NIF 506608000).
Centro Paroquial de Vila Chã (NIF 501831495). 

(Catequese do Papa a 19/04/2017– www.vatican.va) 

Paróquia de Rio Tinto
A Fábrica da Igreja Paroquial de Rio Tinto aprovou 

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

Receita
71 Culto  ......................................................26.817,54 €
72 Festas ............................................................00,00 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 6.398,95 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ............ 90,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  .................... 760,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.119,12 €
77 Outras Receitas  ..........................................131,84 €
     Total de Receita  ...................................35.317,45 €

Despesa
61 Culto  ............................................................ 54,60 €
62 Fornecimento de serviços externos  ........ 7.145,79 €
63 Impostos .......................................................00,00  €
64 Despesas com Pessoal  ............................ 5.905,00 €
65 Valores Consignados à Cúria ..................... 760,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais   48.117,12 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.889,06 €
     Total de Despesa  ................................. 63.871,57 €
     Saldo de 2017  ...................................  - 28.554,12 €  
     Saldo de 2016  .......................................52.673,84 € 
     Saldo para 2018  ...................................24.119,72 €
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— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Fernandes, esposa e filho
— Ana de Lemos, marido, filhos e neto
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Emília de Sá Penteado e família
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, cuhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos 
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Paço dos Santos (Confraria das Almas)
— José Francisco do Vale (13)
— Manuel Carreira Martins e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adélio José da Silva Matos, Antónia e Teresa da 

Silva Barreiro
— António Francisco Barros e família
— José da Silva Cardoso e família
— Luís da Pena, Maria e Carolina Gomes da Cunha
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina R. Lopes Anjo Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 11 de abril
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— João Pedro Menina Eiras
19h00 – igreja paroquial de Fão
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— António Pereira Ribeiro
— Manuel Gomes Soares
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Lima Rodrigues Correia
— Adelino Moreira Marques Casais 
— Adelino Moreira Marques Casais 
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Eugénia Gomes Moreira da Silva 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre 
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família 
— Rosa Gonçalves da Costa
— Vítor Miguel da Silva Miranda, Angelina Ribeiro 

e Jaime Manuel 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Abílio Fernandes Catarino, pais, sogros e cunhados
— António Gonçalves Torres da Silva e pais
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Esperança Gonçalves Marcos, pais e Alcindo Car-

reirinha de Carvalho
Quinta-feira  12 de abril
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Francisco Barbosa de Melo

Segunda-feira 09 de abril

Festas do Bom Jesus de Fão

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 

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

do Senhor Bom Jesus)
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Memória dos 197 Combatentes Esposendenses 

nos100 anos da Batalha de La Lys e dos 15 que 
morreram na 1.ª Grande Guerra – António Joaquim 
D’Aldeia (Curvos); Francisco Gonçalves Enes (Ma-
rinhas); Francisco Fernandes Meira (Palmeira); José 
Alves da Lage (Gandra); Manuel Machado da Costa 
(Fão); Manuel Narcizo Arezes (Antas); Manuel Dias 
Gomes (Forjães); Porfírio Fernandes Pereira (Ge-
meses); Manuel Gonçalves Bedulho (Belinho); José 
da Silva Brás (Mar); Álvaro José Fernandes (Espo-
sende); António Laranjeira Amaro (Antas); Joaquim 
Carlos Martins (Fão); Manuel Afonso Sampaio 
(Antas); Domingos Gonçalves Pires (Belinho)

20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— André Rodrigues Pereira, esposa, filha e neto
— Carolina Ribeiro da Fonte
— Manuel Gonçalves Sá Lopes e esposa
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Sousa Pontes, esposa, pais e sogros
Terça-feira  10 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas dos pobres de Santo António
— Anselmo Novo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Sagrado Coração de Jesus
— P.e Manuel António Ferreira Afonso, P.e José Pires 

Afonso e família 
— P.e Manuel Ferreira da Torre
— Albina Barbosa da Silva e marido

16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho João)
— Alfredo Pedreira de Faria 
— António Pereira Azevedo e família (filha M. Carmo)
— António Pimenta, pais e sogros
— Firmino Silva Azevedo e esposa
— Henrique Alves da Lage (filha Isabel)
— José Domingos Martins Vilas Boas 
— José Francisco do Vale (14)
— Maria Vilas Boas, marido e filha (neto Joaquim)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— P.e Manuel de Faria Borda
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Fernanda Farinhas da Silva (7.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Ana Paula Lima Viana
— Joao Fernandes Tarrio e Família
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Laurentina Pereira Catarino (13)
— Manuel Ramos dos Santos e família
— Maria Alves da Rendeira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Padre Porto Soares
Domingo           15 de abril
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
— Adelino Lage Maciel
— António Alves dos Santos, esposa, filhos e genro
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— Deolinda Alves Miranda e Manuel Gonçalves 

Pimenta
— José Alves Nogueira
— José Domingos Martins Vilas Boas (pessoa amiga)
— José Gonçalves Neiva, Amélia Pereira Azevedo e 

família
— Maria do Sameiro Maciel Faria, pais, irmãos e tio 

Luís (marido)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas 
11h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Deolinda Magalhães Barros Lopes e família (mc filha)
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas (m.c.Confraria)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. João Paulo II e Santa Filomena

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 Baltazar, pai e cunhado
— Ana Boaventura Penteado 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Emília Gonçalves Ferreira 
— Família e amigos de Manuel Miranda Eiras Novo
— Fernando do Bento Queirós 
— José da Silva Brás
— José de Sá Faria, esposa, filha e neto
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Celeste Nogueira, pai e família 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adolfo Miranda, esposa, filha, neta e família
— André José Fernandes, esposa e família
— António Armindo Oliveira Lopes
— Armindo Almeida Eiras, esposa e filha
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Alves de Barros
— Mário Vieira de Sousa (m.c. sobrinha Maria Cândida)
Sexta-feira 13 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
—  Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja paroquial de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— João Miranda de Jesus Ferreira
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Joaquim Sá Fernandes
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria de Fátima Mouquinho da Costa
— Maria Gonçalves Félix, marido, filhos e genro
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Alcindo Carreirinha de Carvalho e sogros 
— Maria Belmira Alves de Sousa
Sábado 14 de abril 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— P.e Augusto Carvalho
— P.e António Fernandes de Sá
— P.e Justino Moreira
— P.e Sebastião Matos 
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