
Domingo da Santíssima Trindade
1.ª Leit. – Deut 4, 32-34. 39-40;
Salmo – Sal 32, 4-5. 6 e 9. 18-19. 20 e 22;
2.ª Leit. – Rom 8, 14-17;
Evangelho – Mc 28, 16-20.
A Festa que hoje celebramos não é um convite a 

decifrar o mistério que se esconde por detrás de “um 
Deus em três pessoas”; mas é um convite a contemplar 
o Deus que é amor, que é família, que é comunidade 
e que criou os homens para os fazer comungar nesse 
mistério de amor. Por confessar a fé na Santissima 
Trindade, os cristãos têm um modo absolutamente 
original de compreender Deus.

Na primeira leitura, Jahwéh revela-se como o Deus 
da relação, empenhado em estabelecer comunhão e 
familiaridade com o seu Povo. É um Deus que vem 
ao encontro dos homens, que lhes fala, que lhes indi-
ca caminhos seguros de liberdade e de vida, que está 
permanentemente atento aos problemas dos homens, 
que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo 
que nos oprime e para nos oferecer perspectivas de vida 
plena e verdadeira.

A segunda leitura confirma a mensagem da pri-
meira: o Deus em quem acreditamos não é um Deus 
distante e inacessível, que se demitiu do seu papel de 
Criador e que assiste com indiferença e impassibilidade 
aos dramas dos homens; mas é um Deus que acompa-
nha com paixão a caminhada da humanidade e que não 
desiste de oferecer aos homens a vida plena e definitiva.

No Evangelho, Jesus dá a entender que ser seu 
discípulo é aceitar o convite para se vincular com a 
comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 
discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar 
a sua proposta de vida no meio do mundo e são envia-
dos a apresentar, a todos os homens e mulheres, sem 
exceção, o convite de Deus para integrar a comunidade 
trinitária.

Nós, os cristãos, confessamos a nossa fé num Deus 
que é eterno amor, amor vivo e circulante que, gratuita 
e livremente, se derrama sobre o mundo e sobre a vida 
de cada um do nós. De facto, nós conhecemos o amor 
de Deus e sua vida íntima porque o Pai amou tanto o 
mundo, a ponto de enviar o seu Filho e, pelo Filho, 
derramou no nosso coração o Espírito do Filho que, 
em nós, clama Abbá, Pai. Por isso, podemos dizer que 
Deus é amor e, quem não ama, não conhece a Deus! 
E toda esta vida divina, é-nos dada desde o Batismo, 
quando fomos mergulhados no nome do Pai e do Filho 
e do Espírito Santo; e cresce em nós em cada dia, nos 
sacramentos e na vida cristã, preparando-nos para 
o nosso destino eterno: plenos do Espírito, sermos 
totalmente inseridos em Cristo e n’Ele configurados, 
para contemplar eternamente o Pai!
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Madalena: Apóstola da Esperança!...
Hoje encontramos aquela que, segundo os Evange-

lhos, foi a primeira que viu Jesus ressuscitado: Maria 
Madalena. Há pouco tinha terminado o repouso do sábado. 
No dia da paixão não houve tempo para completar os 
ritos fúnebres; por isso, naquela aurora cheia de tristeza, 
as mulheres vão ao sepulcro de Jesus com o bálsamo per-
fumado. A primeira que chega é ela: Maria de Magdala, 
uma das discípulas que tinham acompanhado Jesus desde 
a Galileia, colocando-se ao serviço da Igreja nascente. 
No seu trajeto rumo ao túmulo reflete-se a fidelidade de 
muitas mulheres que durante anos são devotas às vielas 
dos cemitérios, em recordação de alguém que já não está 
entre nós. Os vínculos mais autênticos não são interrom-
pidos nem sequer pela morte: alguns continuam a amar, 
não obstante a pessoa amada tenha partido para sempre.

O Evangelho (cf. Jo 20, 1-2.11-18) descreve Maria Ma-
dalena, pondo de imediato em evidência que ela não era 
uma mulher que se entusiasmava facilmente. Com efeito, 
depois da primeira visita ao sepulcro, volta desiludida ao 
lugar onde os discípulos se escondiam; refere que a pedra 
foi removida da entrada do túmulo, e a sua primeira hipó-
tese é a mais simples que se possa formular: alguém deve 
ter roubado o corpo de Jesus. Assim, o primeiro anúncio 
que Maria faz não é o da Ressurreição, mas de um furto 
perpetrado por pessoas desconhecidas, enquanto toda a 
Jerusalém dormia.

Em seguida, os Evangelhos descrevem uma segunda 
visita de Maria Madalena ao sepulcro de Jesus. Ela era 
teimosa! Foi, voltou... porque não se convencia! Desta vez 
o seu andar é lento, extremamente pesado. Maria sofre 
duplamente: antes de tudo pela morte de Jesus, e depois 
pelo inexplicável desaparecimento do seu corpo.

Enquanto está inclinada perto do túmulo, com os olhos 
rasos de água, Deus surpreende-a da maneira mais ines-
perada. O evangelista João sublinha como a sua cegueira 
é persistente: não se dá conta da presença de dois anjos 
que a interrogam, e nem sequer desconfia vendo o homem 
atrás de si, que ela julga ser o guardião do jardim. E, ao 
contrário, descobre o acontecimento mais surpreendente 
da história humana, quando finalmente é chamada por 
nome: «Maria!» (v. 16).

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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

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.

No acto 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. 

As matrículas para a Catequese (1.ª matrícula) na 
Unidade Pastoral Esposende Centro/Sul começam a 
partir do dia 15 de junho. A Renovação da Matrícula, 
para os outros, decorrerá junto dos Coordenadores/
Catequistas. 

As Fichas de Inscrição para a 1.ª matrícula da 
Catequese podem ser levantadas na sacristia ou no 
Cartório Paroquial de Esposende. 

A partir do 1.º Domingo de julho queremos todas 
as fichas para podermos começar a programar o 
próximo ano. 

Informa-se, entretanto, que no ato da matrícula os pais 
devem entregar já a contribuição habitual (10,00 €) para 
as despesas da Catequese, que não se limita à compra do 
catecismo.

Caminhada pela aldeia (Rio Tinto)
A Associação Desportiva e Cultural de Rio Tinto, 

convida a população em geral e em especial as crianças 
da freguesia para uma “caminhada por caminhos e becos 
da aldeia, já por muitos esquecidos!”, a realizar-se no dia 
3 de junho. 

Para as crianças haverá surpresas, já que se irá come-
morar o Dia Mundial da Criança! 

A concentração será no adro da igreja com saída às 
10h15 e chegada às 11h30. Contamos convosco...”.

Igreja na Festa do Marisco (Fão)
A Fábrica da Igreja de S.Paio de Fão, este ano estará 

novamente num stand na Festa do Marisco e Artesanato 
2018, em Fão.

Como habitualmente, irá vender artigos feitos à mão 
por pessoas da nossa comunidade. Para isso, vimos pedir 
a colaboração de todos quantos queiram doar artigos, 
para os entregar na sacristia da igreja matriz. Todo valor 
realizado será para as obras da igreja e do salão.

A Fábrica da Igreja agradece, desde já, o contributo e 
a colaboração de todos.

Homenagem às Mães (Vila Chã)
Contrariamente ao que havia sido anunciado, no 

próximo dia 2 de junho não haverá o jantar convívio 
comemorando o Dia da Mãe e da Criança no Centro 
Paroquial e Social de Vila Chã por motivos alheios 
à própria instituição.

Entretanto, continuam a decorrer as inscrições para 
o próximo ano letivo no Jardim-de-Infância.

(Catequese do Papa a 17/05/2017– www.vatican.va) 



— Maria Alves de Barros
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Virgínia da Cruz Barros e família
Quarta-feira 30 de maio
08h30 – igreja matriz de Esposende 

Exposição do Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende 

Encerramento do Lausperene Arquidiocesano
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel de Jesus Oliveira Fonseca e Manuel da 

Cruz Pimenta
— João Miranda de Jesus Ferreira
— Maria Augusta Campos Rolo e filhos
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Avelino Lima Rodrigues Correia 
— Filipe Catarino Santos Fradique e avós
— Julia Alves Dias, marido e filho
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria do Monte Gonçalves Real e pais 
— Maria Fernanda Farinhas da Silva
— Maria Martins Ferreira e marido
— Rosário Pereira Miranda, marido e filho
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro da Venda Torres e pais
— Ramiro Vilas Boas da Cruz
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— António Martins de Matos (30.º dia)
— Manuel Matos Ferreira, pais  e irmão
Quinta-feira  31 de maio

Corpo de Deus – Primeira Comunhão
09h00 – Igreja paroquial de Gemeses

Primeira Comunhão e Profissão de Fé
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
09h30 – Igreja Matriz de Esposende 
— Paroquianos
09h30 – Igreja paroquial de Fonte Boa
—  Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
11h00 – Igreja paroquial de Gandra

Primeira Comunhão e Profissão de Fé
— António de Sá Pereira Lomba, pai e cunhado
11h30 – Igreja Matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
14h00 – Igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
16h00 – Igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento

No final, Procissão do Santíssimo
16h00 – Igreja Paroquial de Rio Tinto
— Santíssimo Sacramento

Segunda-feira 28 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Francisco Barbosa de Melo
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h15 – Igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adelino Carvalho do Vale e Adelino Miranda do Vale
— Amélia Ferreira Neves, Dionísio Narciso Morais, 

filha Rosa e genro
— Belmiro Cândido Gomes Viana
— Carlos Morais da Benta
— Horácio Martins de Matos
— Idalina Alice Gonçalves Agra e marido
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— José Manuel Rodrigues da Silva
— Maria Luísa Martins Lopes Narciso Morais
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Domingues e sogro
— Deolinda Fernandes Vilas Boas, marido e filho
— Joaquim Fontão Pereira, irmãos e irmãs
— Manuel Machado Seara e família
— Manuel Martins Ferreira
Terça-feira  29 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende

Início do Lausperene Arquidiocesano
— Santíssimo Sacramento
— Anselmo Novo
— David Fernando Ferreira Adães
— Maria da Silva Duarte e família
— 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
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António José Pires Júnior, esposa e família
— Eduardo Gonçalves Branco, esposa, filho e pais
— Emília de Sá Penteado e marido
— Fernando do Bento Queirós
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— João Barbosa dos Santos e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Neto Afonso, sogros e cunhado
— Manuel Pires Afonso, filha e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria da Conceição da Silva e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— Olívia Rossas Fernandes e família
20h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Azevedo
— Brilhantina Ferreira da Silva (filha Adelaide)
— José Francisco do Vale (27)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família
— Avelino Gomes dos Santos Catarino
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Conceição Gonçalves Pimenta, filha, genro e neto
— Joaquim Abílio Aguiar Abreu e Maria Arminda da 

Cruz Martins
— Laurentina Gonçalves dos Santos e família (Aniv.)

— Adelino Martins de Miranda e familia (esposa)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Isabel)
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurora Ferreira da Rendeira, pais e cunhado (irmã 

Virgínia)
— José Francisco do Vale (28)
— Maria da Silva Azevedo (filho Lauro)
— Porfírio da Costa Portela
18h00 – igreja matriz de Fão

Festa do Pai Nosso – 2.º ano da Catequese
— Paulino da Silva Fernandes (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Festa do Pai Nosso – 2.º ano da Catequese
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Carolina Azevedo da Venda (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Jorge Augusto Rosa (30.º dia)

19h15 – igreja matriz de Esposende
— David Fernando Ferreira Adães (1.º Aniv.)

Domingo           03 de junho
08h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e Cândido, P.e Paulino e P.e José Miguel
08h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Adelino da Lage Maciel
— António Pereira de Azevedo e Deolinda Alves dos 

Santos, marido. filho e nora (filha Emília)
— Irmãos da Confraria do Santissimo
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Gomes Pimenta e familia 
10h00 – igreja matriz de Apúlia

Festa do Pai Nosso – 2.º ano da Catequese
— Paroquianos
10h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
—  Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
11h30 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
— Almas (mc Confraria das Almas)
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia 
17h00 – igreja paroquial de Gandra 

Encerramento do Lausperene com Procissão
— Paroquianos
— António de Sá Pereira Lomba  (30.º dia)
— Márcio Franclin da Cunha Almeida (1.º aniv.)
— Santíssimo Sacramento , Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— Francisco Alves e esposa
— Laurentina Pereira Catarino
— Rosa Ferreira Morgado e marido
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e António Joaquim Areias da Costa

19h00 – Igreja Matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima 
Sexta-feira 01 de junho
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Adelino Pedrosa e Mons. Manuel Baptista 

de Sousa
19h00 – igreja matriz de Fão
— Idalina Alice Gonçalves Agra
— Aida Maria Vale Ferreira lopes
— Arcelina Freitas Faria Ferreira e filho Márcio Filipe 

Faria 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
— Ação de Graças ao Coração de Jesus
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada 

Maria
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— José Maria Fernandes Figueiredo
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Vasco de Azevedo, Lucas Fernandes Aze-

vedo e Rosa Gomes Vasco
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— 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
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Manuel Neves Tomé e esposa
— Maria do Monte Gonçalves Real (1.º Aniv.)
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã 

e S. José 
Sábado 02 de junho 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
Festa do Pai Nosso – 2.º ano – Esposende e Vila Chã
— Aurélio Ferreira Pires
— Rosa de Abreu Baltazar
— Albertina Gonçalves Branco
— Fernando Bento Queirós
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto

Festa do Pai Nosso – 2.º ano da Catequese
— Abel Faria da Fonte (1.º Aniv.)
17h00 – igreja paroquial de Gandra

Início do Lausperene Arquidiocesano
— Alminhas do Cruzeiro
— Adolfo Gomes Ferreira Martins e Familia
— Ana Paula Lima Viana
— Antonio Martins de Matos, pais, irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— Laurentina Pereira Catarino (20)
— Maria Celeste G. Pereira, genro, Laurentina Cata-

rino, Álvaro Catarino e família
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário

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


