
Domingo do Pentecostes
1.ª Leit. – Act 2, 1-11;
Salmo – Sal 103, 1ab e 24ac. 29bc-30. 31 e 34;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 3b-7. 12-13;
Evangelho – Jo 20, 19-23.
O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito 

Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá 
vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz 
nascer o Homem Novo.

Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é 
a lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É Ele 
que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz 
com que os homens sejam capazes de ultrapassar as 
suas diferenças e comunicar, que une numa mesma co-
munidade de amor, povos de todas as raças e culturas.

Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a 
fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele 
que concede os dons que enriquecem a comunidade 
e que fomenta a unidade de todos os membros; por 
isso, esses dons não podem ser usados para benefício 
pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos.

O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, 
reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, esta 
comunidade passa a ser uma comunidade viva, recria-
da, nova, a partir do dom do Espírito. É o Espírito que 
permite aos crentes superar o medo e as limitações e 
dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu 
até às últimas consequências.

A solenidade do Pentecostes faz-nos retomar a 
consciência do papel e da missão do Santo Espírito 
na vida da Igreja e na nossa vida. Sem o Espírito, a 
Igreja seria somente a Fundação Jesus de Nazaré, que 
recordaria alguém distante e ficado no passado. Sem 
o Espírito, a vida dos cristãos seria apenas um mora-
lismo opressor, tentativa inútil de colocar em prática 
mandamentos exigentes que o Senhor nos deu. Sem o 
Espírito, a evangelização seria apenas uma propaganda, 
um exercício de marketing... Sem o Espírito, a nossa 
esperança seria em vão. Mas, no Espírito, tudo tem 
sentido, tudo se enche de profundo significado: com o 
Espírito, a Igreja é o Corpo vivo de Cristo, no qual os 
membros recebem a vida que vem da Cabeça, a seiva 
que vem da Cepa, que é Cristo; com o Espírito, Jesus 
está vivo entre nós e nós recebemo-l’O de verdade em 
cada sacramento que celebramos; com o Espírito, os 
mandamentos podem ser cumpridos na alegria, porque 
o Espírito nos convence que eles são verdadeiros e 
libertadores e nos dá, no amor de Cristo, a força para 
tentar cumpri-los na generosa alegria; com o Espírito, 
a obra da evangelização é testemunho vivo do Senhor 
Jesus, dado com a convicção de quem experimentou 
Jesus; com o Espírito, já temos a garantia, o penhor da 
ressurreição, pois comungamos a Eucaristia, alimento 
espiritual, que nos dá a semente da vida eterna.
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A Mãe da Esperança!...

Os evangelhos são lacónicos e extremamente dis-
cretos [quanto à presença da Mãe na Paixão de Jesus]. 
Mencionam com um simples verbo a presença da Mãe: 
«estava» (Jo 19, 25). Ela estava. Nada dizem sobre a sua 
reação: se chorou ou não... nada; nem uma pincelada para 
descrever a sua dor: sobre esses pormenores mais tarde 
teria irrompido a imaginação de poetas e pintores que nos 
deixaram imagens que entraram na história da arte e da 
literatura. Contudo, os evangelhos dizem só: ela «estava». 
Estava ali, no momento mais triste, mais cruel, e sofria 
com o filho. «Estava».

Maria «estava», simplesmente estava lá. Ei-la nova-
mente, a jovem de Nazaré, agora com cabelos brancos 
pelo passar dos anos, ainda ocupada com um Deus que só 
deve ser abraçado, e com uma vida que chegou ao limiar 
da escuridão mais densa. Maria «estava» na escuridão 
mais espessa, mas «estava». Não foi embora. Maria está 
fielmente presente, cada vez que surge a necessidade de 
manter uma vela acesa num lugar de bruma e neblina. 
Nem ela conhece o destino de ressurreição que o seu Filho 
estava a abrir naquele instante para todos nós, homens: 
está ali por fidelidade ao plano de Deus do qual se procla-
mou serva no primeiro dia da sua vocação, mas também 
por causa do seu instinto de mãe que simplesmente sofre, 
cada vez que um filho atravessa uma paixão. 

Encontrá-la-emos no primeiro dia da Igreja, ela, mãe 
de esperança, no meio daquela comunidade de discípulos 
tão frágeis: um negou, muitos fugiram, todos sentiram 
medo (cf. At 1, 14). Mas ela simplesmente estava ali, do 
modo mais normal, como se fosse algo totalmente natural: 
na primeira Igreja envolvida pela luz da Ressurreição, 
mas também pelos tremores dos primeiros passos que 
devia dar no mundo.

Por isso, todos nós a amamos como Mãe. Não so-
mos órfãos: temos uma mãe no céu, que é a Santa Mãe 
de Deus. Porque nos ensina a virtude da esperança, até 
quando tudo parece sem sentido: ela permanece sempre 
confiante no mistério de Deus, até quando Ele parece de-
saparecer por culpa do mal do mundo. Que nos momentos 
de dificuldade, Maria, a Mãe que Jesus ofereceu a todos 
nós, possa sempre amparar os nossos passos e dizer ao 
nosso coração: «Levanta-te! Olha em frente, olha para o 
horizonte», porque Ela é Mãe de 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 ...................................................   17h00 – 18h00
Quinta ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Procissões de Velas em Maio
No próximo sábado, dia 26, será a vez das Paróquias 

de Apúlia (nos mesmos moldes do ano passado, sendo 
o encontro na Senhora da Caridade às 22h30) e Rio 
Tinto, às 21h30.

Festas da Catequese
Apresentamos o horário possível das Festas da 

catequese a decorrer no mês de junho.
Festa do Pai Nosso – 2.º ano

2 de junho: 16h30 – Vila Chã e Esposende; 
16h30 – Rio Tinto
18h00 – Fão .......................... 18h00 – Fonte Boa

3 de junho: 10h00 – Apúlia
Festa da Palavra – 4.º ano

9 de junho: 16h30 – Vila Chã e Esposende
16h30 – Rio Tinto  ..........................  18h00 – Fão

10 de junho: 10h00 – Fonte Boa  .... 10h00 – Apúlia
Festa da Fé – 6.º ano

16 de junho: 16h30 – Rio Tinto
18h00 – Fão  ......................... 18h00 – Fonte Boa

17 de junho: 10h00 – Apúlia
12h00 – Esposende e Vila Chã

Profissão de Fé com Comunhão Solene – 8.º ano
23 de junho: 16h00 – Rio Tinto 
24 de junho: 09h30 – Esposende e Vila Chã

09h30 – Fonte Boa  .........................  11h30 – Fão
16h00 – Apúlia

Festa do Compromisso – 10.º ano
30 de junho: 16h30 – Rio Tinto

18h00 – Fonte Boa
19h15 – Esposende  .....................19h15 – Apúlia

1 de julho: 08h30 – Vila Chã  .............  11h30 – Fão

Confissões da Primeira Comunhão
Apúlia  ......................  quarta-feira  ................  18h00
Esposende  ................  sexta-feira  .................  18h00
Fão ...........................  quarta-feira  ................  18h00
Fonte Boa  .................  sexta-feira  .................. 19h00
Rio Tinto  .................  quinta-feira  ................  20h30
Vila Chã  ...................  terça-feira  .................. 19h30

Homenagem às Mães (Vila Chã)
No próximo dia 2 de junho haverá um jantar con-

vívio comemorando o Dia da Mãe e da Criança no 
Centro Paroquial e Social de Vila Chã pelas 20h00. 
Será um momento de convívio, animação e partilha 
aberto a toda a comunidade. 

As inscrições e o respetivo pré pagamento pode ser 
feito até ao dia 29 de maio no Centro Paroquial e Social 
de Vila Chã, na sacristia da Igreja Paroquial ou através 
dos seguintes contactos: 962874173 ou 912368900.

Apúlia: renúncia das crianças
A renúncia quaresmal das crianças da catequese de 

Apúlia, destinada ao grupo dos jovens “Obras Pon-
tifícias de Braga”, rendeu um total de 674,52 euros. 

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



— Manuel Alves da Quinta Junior e esposa
— Manuel Morim de Faria
— Maria Alice Lopes do Monte e família
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos 
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz
— Maria Fernanda Farinhas da Silva
— Maria Ribeiro Miranda 
— Rosa de Jesus Lima 
— Zacarias Martins Afonso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vaquinho
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Joaquim de Azevedo Arantes
— José Maria Fernandes Figueiredo
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Gonçalves Herdeiro e M.ª Gonçalves Neves
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Maurício Pereira e filho
— Ramiro Vilas Boas da Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Gerónimo de Lima e esposa
— Manuel da Cruz  Pimenta, pais, irmãos e sogros
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
Quinta-feira  24 de maio
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Ilda Daniela Cardoso Lima e Joaquim da Silva 

Lachado
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— Maria dos Anjos Baptista Dias e Maria Alves Baptista
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 da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e filhos
— Armindo da Silva Branco, esposa e filho
— Fernando do Bento Queirós
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e família
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Manuel Vicente, esposa, filho e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— André José Fernandes, esposa e família
— Arminda Mendonça Machado, Francelina da Ponte 

e filho

Segunda-feira 21 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— João Baptista Guerra
— Maria José Viana da SIlva Pinto
— Maria da Silva Duarte e família
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos da Irmandade do Bom Jesus
— Belmiro Cândido Gomes Viana
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim Lopes Gaifém e sogros
— Rosa Maria Laranjeira de Barros Lima
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Manuel Martins Ferreira
Terça-feira  22 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santa Rita
— Anselmo Novo
— Felisbela Ferreira Braga
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
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 Boaventura Pires, esposa e filha
— Ana Marques da Silva, marido e filhos
— Emília de Sá Penteado e marido
— Horácio da Silva Couto e filhos
— José da Silva Couto, esposa e Amélia
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Rosa Lopes Neto, pais, tios e avós
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António José Oliveira dos Santos
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— José Francisco do Vale (25)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Faria Alves, esposa Glória e sogra
— António Faria Silva, esposa, cunhada Teresa e família
— Joaquim Moreira Barros
— Laura Gomes Barbosa e Adelino da Silva e filhos
— Maria Celeste Oliveira, mãe e tia
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Pimenta Gomes, Rosa Pinto da Fonseca e 

Avelino José Gomes da Cruz
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 23 de maio
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Guilhermino Manuel Figueiredo Reis
19h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Deolinda Ferreira Góis
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— António Fernandes Torres e Maria Lopes Veloso, 

filho e genro
— Avelino Lima Rodrigues Correia
— José Fernandes Vendeiro, esposa e filhos 

19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Guia
— Mons.Manuel Baptista de Sousa
Domingo           27 de maio

Domingo da Santíssima Trindade
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Albino Paço dos Santos (30.ºdia)
— Adelino da Lage Maciel
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãs
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Adelino José de Faria, pais, sogros e cunhada (es-

posa)
— Baltazar Branco de Matos
— Laurinda da Silva Lage e tio Paulino (marido)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Francisco do Vale (26)
— Maria da Conceição de Sá Maciel, marido, filhos 

e genro
— Manuel Ferreira Carvalho
10h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. José
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 
— Paroquianos
— Alminhas do Cruzeiro
— Ana Paula Lima Viana
— Antonio Ferreira Alves, esposa e genro
— Antonio Sa Pereira Lomba  (Maria José)
— Jose Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Laurentina Pereira Catarino (19)
— Manuel Fernandes Pereira, esposa e familia
— Manuel Martins Afonso, esposa e filhos
— Maria do Vale Morgado, marido e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale ,pais e sogros
— Rosa Maria Catarino  Lagoela  e Pai
11h30 – igreja matriz de Fão
— Almas (mc Confraria das Almas)
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Esperança do Rosário Vilas Boas Nibra 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria Gomes Crisóstomo (7.º Dia)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Adelino Pedrosa

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

— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Carolina Moreira Gomes e Aurélio Lopes Figueiredo
— Florinda Gomes da Silva e pais
— Manuel da Silva Félix
— Maria Alves de Barros
— Maximino de Matos e Avelino Gomes da Cruz
— Teresa da Silva Barreiro e marido
Sexta-feira 25 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Alves da Cruz
— António Gomes da Silva Torres e família
— Artur Moreira Oliveira
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja matriz de Fão
— Idalina Martins Afonso e José Martins Dias
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— Acção de graças a Nossa Senhora do Rosário, Santa 

Rita de Cássia e Teresa Martins Alves Felgueiras
— Manuel Gaifém Morgado, pais, sogros, irmãos e 

restante família
— Maria Ferreira Ramos e Familia
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Joaquim de Sá Fernandes
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Brialinda Felix Santil e irmão Joaquim
— 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)
— Nossa Senhora da Guia
— Cecilia Ferreira Sá Condesso
— Manuel Farinhas Casais, pais e avos e tio Peixoto 

e filha Ana
— Maria Alice Filipe Dias, irmão e avós
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Porfirio Alves Ribeiro e Adelia Moreira Ribeiro 
Sábado 26 de maio 
15h30 – Cripta da Basílica do Sameiro (Braga)
— Celebração Arciprestal da Confirmação
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há Missa
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há Missa
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Jorge Augusto Rosa (30.º dia)

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


