
6.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 10, 25-26. 34-35. 44-48;
Salmo – Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4;
2.ª Leit. – 1 Jo 4, 7-10
Evangelho – Jo 15, 9-17.
A liturgia do 6.º Domingo da Páscoa convida-nos 

a contemplar o amor de Deus, manifestado na pessoa, 
nos gestos e nas palavras de Jesus e dia-a-dia tornado 
presente na vida dos homens por acção dos discípulos 
de Jesus.

A primeira leitura afirma que essa salvação ofe-
recida por Deus através de Jesus Cristo, e levada ao 
mundo pelos discípulos, se destina a todos os homens 
e mulheres, sem excepção. Para Deus, o que é decisi-
vo não é a pertença a uma raça ou a um determinado 
grupo social, mas sim a disponibilidade para acolher 
a oferta que ele faz.

A segunda leitura apresenta uma das mais profun-
das e completas definições de Deus: “Deus é amor”. A 
vinda de Jesus ao encontro dos homens e a sua morte 
na cruz revelam a grandeza do amor de Deus pelos 
homens. Ser “filho de Deus” e “conhecer a Deus” 
é deixar-se envolver por este dinamismo de amor e 
amar os irmãos.

No Evangelho, Jesus define as coordenadas do 
“caminho” que os seus discípulos devem percorrer, 
ao longo da sua marcha pela história… Eles são os 
“amigos” a quem Jesus revelou o amor do Pai; a sua 
missão é testemunhar o amor de Deus no meio dos 
homens. Através desse testemunho, concretiza-se o 
projeto salvador de Deus e nasce o Homem Novo, o 
homem que vive no Espírito.

E qual é o sinal de que temos e vivemos no Espírito? 
Que frutos dá esse Espírito de Amor, permanecendo em 
nós? O primeiro é cumprir os mandamentos: “Se 
guardardes os meus mandamentos, é porque perma-
necereis no meu amor”. É experimentando o amor de 
Jesus, vivendo na doçura do seu Espírito, que podemos 
compreender a sabedoria dos preceitos do Evangelho 
e teremos a força e a doçura para cumpri-los.

Há ainda outro fruto, outro sinal da presença do 
Espírito em nós: a alegria interior, mesmo no meio 
das dificuldades, lutas e provações da vida. Escu-
temos: “Disse-vos estas coisas, para que a minha 
alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa”. 
Onde está presente o Espírito de Jesus ressuscitado, 
a alegria triunfa, porque a morte, as trevas, o pecado 
foram vencidos.

Um último sinal da presença do Espírito do Res-
suscitado em nós é o amor fraterno. “É este o meu 
mandamento: que vos ameis uns aos outros, como Eu 
vos amei.” Jesus amou-nos até entregar toda a Sua vida 
por nós, para remissão dos nossos pecados. Ao dar-nos o 
seu Espírito de amor, Ele dá-nos as condições e a graça 
para amar assim, como Ele.
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Promessa que dá esperança!

A proximidade de Deus, o amor de Deus, o caminhar 
de Deus ao nosso lado chama-se também «Providência 
de Deus»: Ele provê à nossa vida.

Não é por acaso que entre os símbolos cristãos da 
esperança existe um do qual eu gosto muito: a âncora. 
Ela exprime que a nossa esperança não é vaga; não deve 
ser confundida com o sentimento mutável de quem deseja 
aperfeiçoar as situações deste mundo de maneira irrea-
lista, apostando unicamente na própria força de vontade. 
Com efeito, a esperança cristã encontra a sua raiz não na 
atração do futuro, mas na segurança daquilo que Deus 
nos prometeu e realizou em Jesus Cristo. Se Ele nos ga-
rantiu que nunca nos abandonará, se o princípio de cada 
vocação é um «Segue-me!», com o qual Ele nos assegura 
que permanecerá sempre à nossa frente, então por que 
devemos recear? Com esta promessa, os cristãos podem 
ir por toda a parte. Inclusive atravessando as regiões de 
um mundo ferido, onde a situação não é boa, nós estamos 
entre aqueles que até ali continuam a esperar. O salmo 
reza: «Ainda que eu atravesse um vale escuro, nada 
temerei, pois estais comigo» (Sl 23, 4). Exatamente onde 
se propaga a obscuridade é necessário manter acesa uma 
luz. Voltemos à âncora. A nossa fé é a âncora no céu. 
Mantemos a nossa vida ancorada no céu? Que devemos 
fazer? Segurar a corda: ela está sempre ali. E vamos em 
frente, porque estamos certos de que a nossa vida tem a 
sua âncora no céu, naquela margem onde chegaremos.

Sem dúvida, se confiássemos apenas nas nossas forças, 
teríamos razão de nos sentirmos desiludidos e derrotados, 
porque o mundo se demonstra muitas vezes refratário às 
leis do amor. Prefere frequentemente as leis do egoísmo. 
Mas se em nós sobreviver a certeza de que Deus não nos 
abandona, que Deus ama com ternura tanto a nós como a 
este mundo, então a perspetiva muda imediatamente. Ao 
longo do caminho, a promessa de Jesus «Eu estou con-
vosco» leva-nos a estar de pé, erguidos, com esperança, 
convictos de que o bom Deus já age para realizar aquilo 
que humanamente parece impossível, porque a âncora 
está na praia do céu.

O santo povo fiel de Deus é um povo que está de pé 
e caminha na esperança. E onde quer que vá, sabe que o 
amor de Deus o precedeu: não há região do mundo que 
evite a vitória de Cristo Ressuscitado, vitória do amor.

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

Seja 
Solidário

Dia 13 de maio (09h00 – 12h00)

Centro Paroquial de Vila Chã

(Catequese do Papa a 26/04/2017– www.vatican.va) 

XVII 
Peregrinação

Arciprestal
à  Senhora

da Guia

20 de maio de 2018
06h30 – Saída dos Peregrinos a pé da Igreja Paroquial 

de Rio Tinto, passando na barca entre Fonte 
Boa e Gemeses

09h30 – Concentração de todas as paróquias do nosso 
Arciprestado no Adro e Av. da Igreja de Be-
linho. 

10h00 – Início da caminhada em direcção à Capela da 
Senhora da Guia.  À chegada será celebrada 
a Eucaristia, este ano presidida por D. Nuno 
Manuel dos Santos Almeida, bispo auxiliar.

Neste domingo, como já é habitual, não será cele-
brada a Eucaristia nas paróquias. 

Procissões de Velas em Maio
Dia 12 – Paróquias de Vila Chã e Gandra
Dias 12 e 13 – Paróquia de  Fão
Dia 19 – Paróquias de Esposende e Fonte Boa (da 

capela  da Senhora da Graça até à igreja e Eucaristia 
no final)

Dia 26 – Paróquias de Apúlia e Rio Tinto



20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vasquinho
— Américo Gomes de Baixo
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Hipólito Lavandeiras e Julieta Armanda da 

Venda Caseiro
— José Maria Fernandes Figueiredo
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel João Casimiro
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreia
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Augusto Miranda
— Luis Miguel  Costa Sa  Pereira  (mc filha)

Quinta-feira  10 de maio
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria Teresa Gomes Vieira e Sizínia Vilas Boas 

Ribeiro
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
— Aurélio Ferreira Pires
— David Francisco Ramos, esposa, pais e filhos
— Fernando do Bento Queirós
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Maria da Conceição Silva e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa de Abreu Baltazar
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Laurentino Alves Lomba, irmã Isabel e pais (irmão 

José)
— Manuel Alves Nogueira, filha Celeste e família
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Alves Barros
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais, irmãs e 

sogro
— Joaquim da Silva Barreiro, irmãs e cunhado
Sexta-feira 11 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Carlos Cândido Pereira da Silva e pai
— Isaltino Pedrosa Viana, esposa e filho Raúl
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa

Segunda-feira 07 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Pedro Miguel Gomes Branquinho
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Acção de graças ao Bom Jesus e Nossa Senhora
— Belmiro Cândido Gomes Viana
— Ana Domingues da Venda, António Alves Lopes e 

António Domingues da Venda
— António Gomes Viana, pais e irmãos
— Carlos Morais da Benta
— Emília Gonçalves Vasco e marido
— Jorge Neto, Emília Silva Ramos e Rogério Morgado
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— Jaime Gomes Ferreira Martins, irmãos e pais
— Manuel Fernandes Barros, irmão, pais e tio João
— Manuel Martins Ferreira
Terça-feira  08 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Acção de graças ao Santíssimo Sacramento
— Anselmo Novo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Sampaio e família
— Albino Gonçalves Penteado
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Carminda Pires, irmã Maria e Cândido
— Emília de Sá Penteado e marido
— Fernando do Bento Queirós
— Manuel Ferreira Clemente
— Manuel Meira alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Celina Silva e Sousa
— Rosa de Abreu Baltazar
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (1.º Aniv.º)
— Joaquina Alves Maciel e marido
— José Francisco do Vale (21)
— Maria Alice Azevedo do Paço, marido, pais e irmãos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
Quarta-feira 09 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Porfírio e filomena e filho
— José António e Gracinda
19h00 – igreja matriz de Fão
— Elisa Graça do Vale
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Avelino Lima Rodrigues Correia 
— Carolina Barros Gonçalves Real e marido
— Emília Fernandes Marques e marido
— Manuel Morim de Faria
— Maria Fernanda Farinhas da Silva
— Maria Leonilde, Joaquim Real e família
— Maria Otilia Alves Martins, marido e Tia Deolinda
— Maria Ribeiro Miranda

Domingo           13 de maio
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
—  Nossa Senhora de Fátima e pelos associados da 

Mensagem de Fátima
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e família (filha Maria 

do Carmo)
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. José
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Nossa Senhora do Rosário de Fátima
— Alminhas do Cruzeiro
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Álvaro Dias Faria
— Gracinda  Alves Vasco e família
— Maria de Lourdes Gonçalves Torres
— Rosa Ferreira Martins, marido e filha
— Marcelino Lima Neves, pai e irmã
11h30 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
16h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Dia Paroquial do Doente e do Idoso 
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
18h00 – igreja matriz de Fão
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. José

Celebração da Primeira Comunhão
Recorda-se que a Primeira Comunhão a celebrar 

no dia 31 de Maio, Dia do Corpo de Deus, com o 
mesmo horário praticado no ano passado:
09h30 – Esposende e Fonte Boa  11h30 – Fão
14h00 – Vila Chã  16h00 – Apúlia e Rio Tinto

Celebração do Crisma
O sacramento da Confirmação será celebrado na 

Peregrinação Arciprestal dos Adolescentes e Jovens 
ao Sameiro, no dia 26 de maio, às 16h00, na Cripta 
da Senhora do Sameiro.

Na próxima sexta-feira, dia 11, às 20h30, reunião 
com os crismandos de Apúlia, Rio Tinto e Fonte Boa, 
no Salão Paroquial de Apúlia. 

No sábado, dia 12, às 09h30, reunião com os cris-
mandos de Esposende, Fão e Vila Chã, no Centro 
Paroquial de Esposende.

20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros e restante 

família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Armindo Catarino Santil e irmão Manuel
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Fernando Sá Lima
— 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)
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves
Sábado 12 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Fernando Bento Queirós
— Aurélio Ferreira Pires
— Rosa de Abreu Baltazar
— Albertina Gonçalves Branco
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Maciel Lopes
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família (filha Helena)
— Carolina Ferreira Barroselas, marido e mãe (filho 

Joaquim)
— Gracinda Sousa Priegue, marido, filho, netos e 

família
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (22)
— Manuel Alves da Rendeira, esposa e filha (filha 

Virgínia)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria da Silva Azevedo (filho Lauro)

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (m.c. Confraria)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora do Rosário de Fátima
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira, P.e Manuel Alberto 

Gonçalves da Silva e P.e Adelino de Lima Miranda
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Ana Paula Lima Viana
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Laurentina Pereira Catarino (17)
— Maria Dolores do Vale Azevedo e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora do Rosário de Fátima
— Mons.Manuel Baptista de Sousa

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

Intenções do Papa para maio
Pela Evangelização: A missão dos leigos – Para 
que os fiéis leigos realizem a sua missão especí-
fica colocando a sua criatividade a serviço dos 
desafios do mundo atual.


