
3.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 3, 13-15. 17-19;
Salmo – 4, 2. 4. 7. 9;
2.ª Leit. – 1 Jo 2, 1-5a;
Evangelho – Lc 24, 35-48.
A Palavra de Deus deste Domingo do Tempo Pascal 

recorda-nos um facto histórico misterioso e doloroso: 
os judeus, povo que esperou o Messias, não acolheu o 
Messias! E tudo terminou num desastre: “Vós rejeitastes o 
Santo e o Justo. Vós matastes o Autor da vida. Vós o entre-
gastes e o rejeitastes diante de Pilatos”. Misteriosamente 
o Povo de Deus do Antigo Testamento não foi capaz de 
reconhecer o Messias que lhe fora enviado e entregou-O 
a Pilatos, que O mandou crucificar. Não culpemos os 
judeus. A própria Palavra do Senhor afirma: “Eu sei que 
agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. 
Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado 
pela boca de todos os profetas: que o Messias haveria de 
sofrer”. Na rejeição dos judeus o plano de Deus estava 
a ser cumprido. O próprio Senhor ressuscitado afirma a 
mesma coisa no Evangelho de hoje: “Assim está escrito: 
‘O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro 
dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o 
perdão dos pecados a todas as nações”.

Mas, porque devia passar o plano de Deus pela cruz, 
tão feia, tão humilhante, dolorosa e sofrida? Procuremos 
contemplar um pouco este tão grande mistério. A cruz 
fazia parte do plano de Deus, primeiro porque nela se 
manifesta o que o pecado fez com o homem e do que 
o homem pecador se tornou capaz: de matar a Deus e 
desgraçar-se. A humanidade pecadora de tal modo se 
fechou para Deus que o continua a matar . Desde o 
início da história temos matado Deus, renegando-O, de-
sobedecendo-Lhe, colocando-O em último lugar... Mas, 
quando fazemos isso, destruímo-nos, desfiguramo-nos, 
edificamos a nossa vida pessoal e social sobre a areia. 
Na cruz de Jesus, Deus mostra-nos isso: a gravidade do 
nosso pecado, o desastre que é fechar-se para o Senhor. 
Num mundo que brinca com o pecado e já não leva a 
sério a gravidade de pecar, olhemos a cruz e veremos o 
que nosso pecado provoca. 

Mas, a cruz revela também, com toda a força, até onde 
Deus é capaz de ir por nós: Ele é capaz de se entregar, de 
dar a Sua vida por nós! No Filho feito homem de dores, 
humilhado e derrotado, nós podemos compreender quanto 
somos amados por Deus... quanto é capaz de descer para 
nos procurar! Contemplemos a cruz e sejamos gratos a 
Deus que se entrega assim.

Finalmente, a cruz revela a desconcertante, fidelidade 
de Deus: nela descobrimos o verdadeiro nome do nosso 
Deus. E o Seu nome é Fidelidade, o Seu nome é Amor. 
Ao Filho amado que se entregou ao Pai por nós, Deus-Pai 
ressuscitou-O e deu-Lhe toda a glória. É o que anuncia 
a primeira leitura de hoje: “O Deus de nossos Pais glo-
rificou o seu servo Jesus. Vós matastes o Autor da Vida, 
mas Deus ressuscitou-O dos mortos!”

16
 a

 2
2 

de
 a

br
il

II
I S

em
an

a 
 d

a 
Pá

sc
oa

C
on

ta
ct

os

135
Cristo Ressuscitado é nossa esperança!

Paulo faz um elenco de pessoas às quais Jesus 
Ressuscitado apareceu (cf. 1 Cor 15, 5-7). No topo da 
lista está Cefas, ou seja Pedro, e o grupo dos Doze; 
depois, «quinhentos irmãos», muitos dos quais ainda 
podiam dar o seu próprio testemunho; em seguida, é 
mencionado Tiago. O última da lista – como o menos 
digno de todos – é ele mesmo. Acerca de si próprio, 
Paulo diz: «Como um aborto» (cf. v. 8).

Paulo utiliza esta expressão porque a sua história 
pessoal é dramática: ele não era um ministrante, mas um 
perseguidor da Igreja, orgulhoso das próprias convicções; 
sentia-se um homem bem sucedido, com uma ideia muito 
límpida do que era a vida com os seus deveres. Contu-
do, neste quadro perfeito – em Paulo tudo era perfeito, 
ele sabia tudo – neste quadro de vida perfeito, certo dia 
acontece algo que era absolutamente imprevisível: o en-
contro com Jesus Ressuscitado no caminho de Damasco. 
Ali não havia apenas um homem caído no chão: havia 
uma pessoa arrebatada por um acontecimento que teria 
invertido o sentido da sua vida. E o perseguidor tornou-se 
apóstolo, mas porquê? Porque eu vi Jesus vivo! Vi Jesus 
Cristo Ressuscitado! Eis o fundamento da fé de Paulo, 
assim como da fé dos demais apóstolos, da fé da Igreja, 
da nossa própria fé.

Como é bom pensar que o cristianismo é essencial-
mente isto! Não é tanto a nossa busca em relação a Deus 
– na verdade, uma procura tão vacilante – como sobretudo 
a busca de Deus em relação a nós. Jesus alcançou-nos, 
arrebatou-nos, conquistou-nos para nunca mais nos dei-
xar. O cristianismo é graça, é surpresa, e por este motivo 
pressupõe um coração capaz de admiração. Um coração 
fechado, um coração racionalista, é incapaz de admiração, 
e não consegue entender o que é o cristianismo, porque 
o cristianismo é graça, e a graça só se sente, e além disso 
só se encontra, no enlevo do encontro.

E então, não obstante sejamos pecadores – todos nós 
o somos – e se os nossos propósitos de bem permanece-
rem letra-morta, ou então se, olhando para a nossa vida, 
nos dermos conta de ter acumulado tantas derrotas... Na 
manhã de Páscoa podemos agir como aquelas pessoas 
das quais fala o Evangelho: ir ao sepulcro de Cristo, ver 
a grande pedra removida e pensar que Deus continua a 
preparar para mim, para todos nós, um futuro inesperado. 

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

Vigília de Oração pelas Vocações
Celebramos ao longo desta semana a 55.ª Semana de 

Oração pelas Vocações, subordinada ao tema “Escutar, 
discernir, viver a chamada do Senhor”, conforme a 
mensagem publicada pelo Papa Francisco.

A nível arciprestal teremos na próxima sexta-feira, 
dia 20, às 21h30, na Igreja Matriz de Esposende, uma 
vigília de oração pelas Vocações, em comunhão com a 
Igreja Diocesana, que ao mesmo tempo faz a mesma 
Vigília na Sé Catedral de Braga.

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 de 
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. 

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). 

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 – Manuela Sá (Sai da Rua Serpa Pinto) 

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

Paróquia de Vila Chã
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Baptista de 

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

Receita
71 Culto  ......................................................11.647,17 €
72 Festas .....................................................37.091,00 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 9.525,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  .............. 4,19 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.725,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 2.080,00 €
     Total de Receita  ...................................62.072,36 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 35.871,20 €
62 Fornecimento de serviços externos  ........ 6.140,65 €
64 Despesas com Pessoal  .......................... 13.119,60 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.725,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ...... 41,60 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 4.959,50 €
     Total de Despesa  ................................. 61.857,55 €
     Saldo de 2017  ........................................... 214,81 €  
     Saldo de 2016  .........................................5.417,74 € 
     Saldo para 2018  .....................................5.632,55 €



— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, cunhado e família
— Maria Manuel Bráz da Silva e pai
— Porfírio Gonçalves Chaves
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— José do Paço Faria, pais, tias e familia (esposa)
— José Francisco do Vale (15)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Amândio Ribeiro Guimarães, esposa e filha
— António Armindo Oliveira Lopes (mc pessoa amiga)
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Joaquim Moreira Barros
— Laura de Sousa Ribeiro e Abílio Gonçalves Duarte
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 18 de abril
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— P.e Manuel António Ferreira Afonso
— Anselmo Novo
— Celina André Eiras e marido
— José Guerra Laranjeira
19h00 – igreja matriz de Fão
— P.e Francisco Dias Cubelo e família
— Alice Magalhães do Vale
— João Miranda de Jesus Ferreira
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Alcindo Carreirinha de Carvalho 
— António Avelino Gajo e Lauro Barros 
— Avelino Lima Rodrigues Correia
— Bertelina Santos Alves Lopes e família 
— Evangelino Dias Ribeiro e Amélia Gonçalves Torres
— Ilda Esmeralda Gonçalves Queiroga, marido, filhos 

e Mário da Luz Gonçalves Sobral e marido 
— José António Carlos Carvalho, pais e sogros 
— M-ª Armanda Hipólito Faria Gomes, marido e pais
— Maria Fradique Alves 
— Maria Leite Pereira Silva, marido, filho e avô
— Secundino Faria Hipólito, irmãs, cunhado e pais
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (confr.ª)
— Alice Gomes Vasquinho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel da Cruz Pontes e pais
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes de Aguiar e sogra
— Manuel Santil Carreira
— Maria da Eira Lopes
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Gomes  Carreirinha , marido e genro
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família, Acção 

de Graças à Senhora de Fátima
Quinta-feira  19 de abril
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Virgínia dos Barros Lima, marido e família
— Arminda Figueiredo de Sá e marido

Segunda-feira 16 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Belemino André Ribeiro
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Albina Barros Peixoto, marido e filhos, Albino Pe-

drosa Campos
— Alzira Pereira da Silva
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos, Matias 

Gaifém Campos
— António Freitas Mendes Morais (confraria)
— António Louro Alves e esposa
— Armando Gajeiro do Vale
— Maria Fernandes da Venda, pais e avós
— Paula Cristina Laranjeira Reis
— Rosália Maria Cubelo Torres, pais, avós, tios e primos
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e afilhado
— Joaquim Fontão Pereira, sogros e pais
— Joaquim Martins Moinho e pais
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Manuel Martins Ferreira
— Manuel Martins Ribeiro de Miranda, pais e sogros
— Maria Calista Ferreira, pais e marido
Terça-feira  17 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— José Ferreira Dias, esposa, filho e Adélio Rodrigues 

Pereira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Arménio de Jesus da Silva, pais e família
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David da Silva Sampaio
— Emília de Sá Penteado e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Meira Alves

Sábado 21 de abril 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco (30.º Dia)
— Rosa de Abreu Baltazar (30.º Dia) 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Mário Vieira de Sousa (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho Jorge)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas 
— José Francisco do Vale (16)
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— Manuel Ferreira Carvalho
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Júlia Cubelo de Faria Guedes (1.º Aniv.)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Joaquim Baptista Monteiro (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Dias Faria
— Ana Paula Lima Viana
— Laurentina Pereira Catarino (14)
— Manuel Ferreira Martins e esposa  (filho Albino)
— Pai e família, sogros e familia de João Tarrio
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Reis Loureiro (1.º Aniv.)
— Anselmo Novo (1.º Aniv.)
Domingo           22 de abril
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Fernando Bento Queirós
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel (afilhado Adelino Soares)
— Francisco Adriano Mesquita Ferreira 
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria da Silva Azevedo (filha Dina)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus 
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino  Santa Marinha e família
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Barros Santos Portela e filho
— Manuel Martins Afonso, esposa e filhos
— Sílvia Maria Carvalho e avós
11h30 – igreja matriz de Fão 
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Manuel Baptista de Sousa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Beato Frei Bartolomeu dos Mártires

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
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Almerinda Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António da Costa Fitas, pais, sogros e cunhado
— António Jorge Miranda Pires e família
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Associados do Coração de Jesus
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filho
— Manuel da Silva Sá e António Penteado
— Maria Antónia Pires 
— Maria Celeste Pires e família
— Mário Ramos Fernandes, pais e irmão
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Maciel Soares
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos 
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Gabriel Moreira da Silva
— Manuel Barroso Faria e sogros
— Maria Alves de Barros
— Rita Gonçalves Pimenta, marido e filha
Sexta-feira 20 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— Benedita de Jesus Ferreira e família
19h00 – igreja matriz de Fão
— Cândida Rodrigues Meira e marido, Manuel Trin-

dade e esposa
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Carlos Manuel Oliveira Torres, pai e avós
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Eugénia da Silva Moreda
— Joaquim de Sá Fernandes
— José Maria Fernandes de Figueiredo
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Mariz da Cruz
— Mário Faria Torres, pai e avós
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, cunhados e 

irmãs 
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— Eugénia Hipólito Alves e família 
— Maria Alice Lopes do Monte e família 
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves 
— Rosa de Jesus Lima 
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
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