
Domingo da Ascensão
1.ª Leit. – Act 1, 1-11;
Salmo – Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9;
2.ª Leit. – Ef 1, 17-23 ou Ef 4, 1-13;
Evangelho – Mc 16, 15-20.
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje cele-

bramos sugere que, no final do caminho percorrido no 
amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão 
com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o 
testemunho e que somos nós, seus seguidores, que 
devemos continuar a realizar o projecto libertador de 
Deus para os homens e para o mundo.

No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos dis-
cípulos, ajuda-os a vencer a desilusão e o comodismo 
e envia-os em missão, como testemunhas do projecto 
de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará 
a acompanhar os discípulos e, através deles, a oferecer 
aos homens a vida nova e definitiva.

Na primeira leitura, repete-se a mensagem es-
sencial desta festa: Jesus, depois de ter apresentado 
ao mundo o projecto do Pai, entrou na vida definitiva 
da comunhão com Deus – a mesma vida que espera 
todos os que percorrem o mesmo “caminho” que Jesus 
percorreu. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar 
a olhar para o céu, numa passividade alienante; mas 
têm de ir para o meio dos homens continuar o projeto 
de Jesus.

A segunda leitura convida os discípulos a terem 
consciência da esperança a que foram chamados (a 
vida plena de comunhão com Deus). Devem caminhar 
ao encontro dessa “esperança” de mãos dadas com os 
irmãos – membros do mesmo “corpo” – e em comu-
nhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo 
reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que se 
torna hoje presente no meio dos homens.

Para encontrarmos essa esperança a que fomos cha-
mados, o Papa Francisco, na sua Mensagem para o Dia 
Mundial das Comunicações Sociais – que celebramos 
na Ascensão –, dedicado este ano ao tema ‘Fake news 
e jornalismo de paz’, propõe um “distanciamento 
crítico” para evitar a difusão de notícias falsas.

Outra atitude proposta para responder aos apelos 
deixados pelo Papa Francisco é “redescobrir o valor da 
profissão do jornalista”, num contexto de proliferação 
irregular de mensagens que “exige uma mediação cada 
vez mais assertiva do jornalismo”.

A Mensagem do Papa defende ainda a necessidade 
de comprometer cada pessoa na “comunicação da 
verdade”, “nunca negando a possibilidade de rejeitar 
ou ignorar uma notícia ou um órgão de comunicação 
social, quando possa estar em causa a verdade”.

O Papa alerta, no fundo,  para a necessidade de cada 
consumidor, cada um de nós,  prevenir o consumo de 
notícias falsas que proliferam nas redes sociais. 
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A Mãe da Esperança!...

No nosso itinerário de catequeses sobre a esperança 
cristã, hoje meditamos sobre Maria, Mãe da esperança. 
Maria atravessou mais de uma noite no seu caminho de 
mãe. Desde a primeira menção na história dos evangelhos, 
a sua figura destaca-se como se fosse o personagem de 
um drama. Não foi simples responder com um «sim» ao 
convite do anjo: e no entanto, ainda na flor da idade, ela 
respondeu com coragem, não obstante nada soubesse do 
destino que a esperava. Maria, naquele instante, parece 
uma das muitas mães do nosso mundo, corajosas até ao 
extremo quando se trata de acolher no próprio ventre a 
história de um novo homem que nasce.

Aquele «sim» foi o primeiro passo de uma longa lista 
de obediências — longa lista de obediências! — que 
acompanharão todo o seu itinerário de mãe. Assim, nos 
evangelhos Maria aparece como uma mulher silenciosa, 
que com frequência não compreende tudo o que acontece 
ao seu redor, mas medita cada palavra e acontecimento 
no seu coração.

Nesta perspetiva, podemos ver um perfil belíssimo da 
psicologia de Maria: não é uma mulher que se deprime 
face às incertezas da vida, especialmente quando nada 
parece correr bem. Nem sequer uma mulher que protesta 
com violência, que se enfurece contra o destino da vida 
que muitas vezes nos revela um semblante hostil. Ao 
contrário, é uma mulher que ouve: não vos esqueçais que 
existe sempre uma grande relação entre a esperança e a 
escuta, e Maria é uma mulher que ouve. Maria acolhe a 
existência do modo como se apresenta a nós, com os seus 
dias felizes, mas também com as suas tragédias que nunca 
gostaríamos de ter encontrado. Até à noite suprema de 
Maria, quando o seu Filho foi pregado na cruz.

Até àquele dia, Maria tinha quase desaparecido da 
trama dos evangelhos: os escritores sagrados deixam 
entender este lento escondimento da sua presença, o seu 
permanecer muda diante do mistério de um Filho que 
obedece ao Pai. Contudo, Maria reaparece precisamente 
no momento crucial: quando grande parte dos amigos 
fogem por terem medo. As mães não traem, e naquele 
instante, aos pés da cruz, nenhum de nós pode dizer qual 
tenha sido a paixão mais cruel: se a de um homem inocente 
que morre no patíbulo da cruz, ou a agonia de uma mãe 
que acompanha os últimos instantes da vida do seu filho. 

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

Procissões de Velas em Maio
Depois de se realizarem este fim de semana as Pro-

cissões de Velas nas paróquias de  Paróquias de Vila Chã, 
Gandra e Fão, no próximo sábado, dia 19, será a vez 
das Paróquias de Esposende e Fonte Boa (da capela  da 
Senhora da Graça até à igreja e Eucaristia no final), 
ambas às 21h30.

Sagrada Família em Fonte Boa
Até ao fim deste mês de maio haverá a recolha de 

todas as Sagradas Famílias à igreja, para a elaboração 
de novas listas e trajetos, as mesmas iniciarão novos 
percursos em Outubro, dando assim a oportunidade de 
todos receber em suas casas a Sagrada Família através 
de inscrição prévia na sacristia.  

Cobrança de Anuais (Fonte Boa)
A Associação dos Irmãos do Sagrado Coração de Jesus 

já está a proceder à cobrança dos Anuais, que foram este 
ano atualizados para 1,00 €. O mesmo acontecera´com 
as Confrarias, que procederam em comum à mesma 
actualização.

Celebração dos Santos Populares
De acordo com o programa Envelhecimento Ativo 

2018, realizar-se-á no próximo dia 15 de Junho a ini-
ciativa “Santos Populares” na Quinta da Malafaia. 
As inscrições estão abertas até ao próximo dia 18 de 
Maio, nos edifícios das Juntas de Freguesia.

Matrículas na escola...
...e na Catequese

Estão a decorrer até 15 de junho as matrículas para 
o pré-escolar e para o 1.º ano de escolaridade.

Na educação pré-escolar a idade mínima obrigatória 
é de 3 anos até 15 de setembro de 2018. Excecional-
mente, nos casos em que completem 3 anos até 31 
de dezembro de 2018, podem efetuar a sua inscrição 
condicional.

Recordamos o que a Igreja sempre disse: no ato da 
Matrícula para o 1.º ciclo (bem como na renovação 
para o 2.º e 3.º ciclos) os Encarregados de Educação 
cristãos devem pedir a matrícula na aula de EMRC 
(Educação Moral e Religiosa Católica).

A disciplina de EMRC é um direito dos alunos e, 
sobretudo, dos pais que são os responsáveis pela edu-
cação dos filhos. A Igreja tem a missão de ajudar, mas 
o direito fundamental pertence aos pais. 

Se os pais dispensam esta disciplina na escola, onde 
temos professores bem preparados e que dão testemu-
nho, porque insistem numa catequese paroquial apenas 
para os sacramentos ou sacramentais? As aulas de 
EMRC e a Catequese são dois meios complementares 
na formação cristã. Saibamos acolher os dois.

As matrículas na Catequese começarão depois 
das matrículas na Escola, e estaremos atentos à 
matrícula em EMRC.

(Catequese do Papa a 10/05/2017– www.vatican.va) 



20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Angelina Barros Gonçalves Real, marido e genro
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Avelino Llima Rodrigues Correia
— Carlos da Ponte Fernandes Faria
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e pais
— José Gonçalves Ribeiro e Alberto Reis Lima e 

família
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernandes e Oscar Alexandre
— Maria Fernanda Farinhas da Silva 
— Maria Leite Pereira Silva, marido, filho e avó 
— Rosa Gonçalves da Costa
— Vitor Miguel Silva Miranda e Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros 
— Abílio Fernandes da Fonte
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Deolinda Gomes Catarino e marido
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— José Joaquim Vendeiro Pontes e esposa
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Lúcia Sá Escrivães
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro, marido e filhos
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Vale Costa
— Maria Carolina Azevedo da Venda (m.c. pais)
— Maria da Eira Lopes e pais
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Olinda do Vale Gonçalves, pais e irmãos
— Ramiro Vilas Boas da Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Delfino Machado Ribeiro, esposa, pais e genro
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
— P.e Alberto Brás e família
Quinta-feira  17 de maio
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
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
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Coração de Jesus
— Fernando do Bento Queirós
— José Marques da Silva, esposa, filhos, neta e bisneta
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Manuel Sampaio Monteiro
— Manuel Vicente, esposa, filho e família
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá

Segunda-feira 14 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Eugénia Miranda Igreja, marido e genro
— Joaquim Gonçalves da Silva
— José Nibra
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de graças ao Bom Jesus e Nossa Senhora
— Albina Barros Peixoto, marido, filho e Albino Pedrosa 

de Campos
— Belmiro Cândido Gomes Viana
— Carlos Morais da Benta
— Francisco Gomes de Amorim
— Júlia Alves Lopes, marido e filho
— Luis Morais da Silva
— Paula Cristina Laranjeira Reis
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Clara Fontão, marido e filhos
— Joaquim Fontão Pereira
— Manuel Alberto da Silva Martins
— Manuel Alberto Seara Ferreira
— Maria Calista Ferreira, marido, pais e sogros
Terça-feira  15 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria Adriana Queirós Portela
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Augusto Rafael Couto Costa
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— David da Silva Sampaio
— Emília de Sá Penteado e marido
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Laurinda Pereira Couto e filhos
— Manuel da Silva Sá
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Barbosa 
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— José Francisco do Vale (23)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Brazelina de Oliveira
— Conceição Moreira Ferreira e marido
— Ludovina Lopes Miranda, marido e família
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Teresa Gonçalves Barros, marido, filhas e Manuel 

Boucinhas Agra, esposa e filhos
Quarta-feira 16 de maio
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Acção de graças à Senhora da Boa Viagem
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Dorentina Lopes Rei
19h00 – igreja matriz de Fão
— Alice Magalhães do Vale
— Arcelina Leites Faria Ferreira e filho, Márcio Filipe 

Faria Ferreira
— Ilidia Henrique Ferreira e marido José Ferreira do 

Vale

18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora da Guia
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Jorge Augusto Rosa (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas do Cruzeiro
— Ana Paula Lima Viana
— Joao Lopes Pereira e esposa Bertha Arce Pereira
— Laurentina Pereira Catarino (18)
— Manuel Ramos dos Santos e Familia
— Maria Conceiçao Santos
— Mario Ferreira Morgado
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Guia
— Mons.Manuel Baptista de Sousa
21h30 – igreja paroquial de Fonte Boa
Procissão de Velas da capela  da Senhora da Graça até à 
igreja e Eucaristia, no final, pelas Almas (m.c. Confraria)

Domingo           20 de maio

20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
—  Maria da Conceiçao Martins Fiuza, marido, filhos, 

genros e netos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana Gonçalves Barros, marido, filha e genro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Lucinda Rosa da Cruz e seus pais
— Ludovina de Jesus Loureiro, marido, filho e irmã Rita
— Maria Alves de Barros
— Maria Celeste Oliveira, mãe e tia
— Olívia Rosa Ferreira, marido e genro
Sexta-feira 18 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Celina André Eiras e marido
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Rosalina Fernandes Barbosa e família
19h00 – igreja matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Joaquim Cubelo, esposa e filhos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Raimundo Rolo Pereira
— Rosária Moledo Brandão, marido e filho
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Maria Angelina Pereira da Lage e filho João Pedro 

Lopes Pereira
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Divino Espírito Santo
— Cândido Pereira Dias Vinha e família
— Gabriel Dias Herdeiro
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— S. Sebastião (mc Maria Costa Rodrigues)
— Albertina Lopes Deveza, marido, filha Maria, genro 

Fernando e Maria da Guia e marido
— Emília Fernandes Dias Hipólito e família
— Silvina Maciel da Silva e Família
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins 
Sábado 19 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Aurélio Ferreira Pires (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filho Jorge)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Henrique Alves da Lage (esposa)
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (24)
— José Gonçalves Neiva e Amélia Pereira de Azevedo 

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

Luís (marido)
— Teresa Gonçalves Pimenta

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

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 Beli-
nho. 

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

19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Guia


