
Lá vamos nós continuar a bater no ceguinho!... Refle-
timos, na semana passada como fazer a Avaliação 

sobre a missão.  Éramos covidados, como comunidade 
semeadora de esperança, a descobrir o primeiro passo 
que temos de dar para iniciar o caminho da avaliação. 
E dizíamos que “um primeiro passo pode passar por 
«visitar» todas as atividades que se desenvolvem no dia 
a dia da comunidade cristã.” 

Em «atividades» temos de incluir tudo o que acontece 
na comunidade (por exemplo, encontros de oração, litur-
gia, catequese, formação, serviço caritativo, convívios). 
«Em teoria, Jesus está no centro da comunidade, porém 
se observarmos os sinais, as vivências, os interesses 
imediatos e o funcionamento dessa comunidade, veremos 
que com frequência o centro é a própria comunidade 
[...]. Convidamos cada paroquiano a tomar parte na 

vida da paróquia e 
a colaborar nas suas 
atividades, mas não 
os convidamos a vi-
ver e a seguir Jesus. 
Sem nos aperceber-
mos, o que vivemos 
com mais intensida-
de é a pertença à 
paróquia e a von-
tade de a reforçar: 
o que é próprio de 
um bom cristão é ser 
um bom paroquiano 
que se compromete 
incondicionalmen-
te nas atividades da 
comunidade. Desta 
maneira, a paróquia 
trabalha, procura ser 

cada vez mais eficiente, organiza atividades diversas, in-
troduz reformas, procurar ter mais força de atração, mais 
visibilidade e eficácia» (José Antonio Pagola, «Recuperar o 
projeto de Jesus», 41). 

Uma comunidade semeadora de esperança preocupa- 
-se sempre em promover atividades que conduzam uns ao 
encontro pessoal com Jesus Cristo e outros a concretizar 
esse encontro já experienciado e que precisa de ser con-
tinuamente alimentado no quotidiano pessoal e comuni-
tário. Por isso, nesta Avaliação sobre a missão, convém 
recordar que “uma coisa é andar pela igreja e outra ser 
Igreja e construir Igreja. «O envolvimento em atividades 
paroquiais não significa necessariamente o crescimento 
da dimensão espiritual de uma pessoa». Pode acontecer 
de se andar pela igreja mas viver à margem da Igreja ou 
assumir comportamentos que não se coadunam com os 
ensinamentos da Igreja.”  (Silva Araújo, https://www.diario-
dominho.pt/2018/08/23/reflexao-sobre-o-programa-pastoral).

3.º Domingo do Advento (Ano C)
1.ª Leit. – 1 Sof 3, 14-18a; 
Salmo – Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6;
2.ª Leit. – Filip 4, 4-7;
Evangelho – Lc 3, 10-18.
O tema deste terceiro Domingo pode girar à volta 

da pergunta: “e nós, que devemos fazer?”. Preparar o 
“caminho” por onde o Senhor vem, significa questio-
nar os nossos limites, o nosso egoísmo e comodismo 
e operar uma verdadeira transformação da nossa vida 
no sentido de Deus.

O Evangelho sugere três aspetos onde essa transfor-
mação é necessária: é preciso sair do nosso egoísmo e 
aprender a partilhar; é preciso quebrar os esquemas de 
exploração e de imoralidade e proceder com justiça; é 
preciso renunciar à violência e à prepotência e respei-
tar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. O 
Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão é “baptizado 
no Espírito”, recebe de Deus vida nova, e tem de viver 
de acordo com essa dinâmica.

A primeira leitura, sugere que no início, no meio 
e no fim desse “caminho de conversão”, espera-nos 
o Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as 
nossas faltas, mas provoca a conversão, transforma-
nos e renova-nos. Daí o convite à alegria: Deus está 
no meio de nós, ama-nos e, apesar de tudo, insiste em 
fazer caminho connosco.

A segunda leitura insiste nas atitudes corretas que 
devem marcar a vida de todos os que querem acolher 
o Senhor: alegria, bondade, oração.

E nós, “o que devemos fazer”,  para poder gozar 
a verdadeira alegria do Natal?

– Tu Pai, tu mãe, que deves fazer  para criar esse 
clima de alegria em sua casa?  

– Tu Jovem, que encarnas a força e a criatividade, 
já descobriste o que deves fazer para conquistar essa 
verdadeira alegria?

– Tu, que estás de mal... e não queres perdoar: o 
que deves fazer?

– Tu, que falas demais da vida alheia: o que deves 
fazer?

– Tu que não tens tempo para Deus, para a família... 
só para os negócios: o que deves fazer?

– Tu, que com orgulho gostas de aparecer e discri-
minas os mais humildes: o que deves fazer?

– Tu, que não és sincero... nem fiel... nem honesto: 
que deves fazer?

 A alegria cristã sempre foi um sinal da libertação 
messiânica... Uma grande alegria anunciaram os anjos 
em Belém aos pastores... Damos sempre testemunho 
dessa alegria? 

– Semear mais alegria não poderia ser também para 
nós um gesto concreto de conversão em preparação 
deste Natal? 

E nós, o que devemos fazer, então?
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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 ...................................................   Encerrado
Quinta ................................................... 17h00 – 18h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Programa da Festa do Menino (Gemeses)
18 e 20/12/2018 – 18h30 – Novena
                              19h00 – Eucaristia
22/12/2018 – 17h30 – Novena
                      18h00 – Eucaristia
23/12/2018 – 08h30 Novena
                      09h00 –  Eucaristia
24/12/2018 – 15h30 – Novena
  16h00 – Eucaristia 
25/12/2018 – 10h00 – Eucaristia
30/12/2018 – 14h00 – Leilão do Menino
31/12/2018 – 16h00 – Eucaristia
01/01/2018 – 10h00 – Eucaristia
06/01/2018 – 14h00 – Leilão do Menino

Novenas do Menino Jesus
Para além da Novena ao Menino, integrada nas 

Festas do menino na Paróquia de Gemeses, teremos 
também a Novena do Menino nos seguintes locais e 
horários:

S.a do Amparo (Apúlia): todos os dias, às 19h00
Fonte Boa: todos os dias, às 19h00
Rio Tinto: todos os dias, às 18h00
No Sábado e Domingo a novena será meia hora 

antes da missa.

Visita aos doentes e idosos
Como já é habitual, nesta época em que se aproxima 

o Natal, costumamos visitar os doentes e idosos.
Na próxima segunda-feira iremos fazer a visita em 

Vila Chã (a partir das 16h00). 
Na quarta-feira iremos a Apúlia (a partir das 10h00 

e a partir das 15h00). 
Rio Tinto, Fão e Fonte Boa terão a visita na sexta-

feira (a partir das 15h00).
Também alguns Grupos de Jovens pretendem fazer 

a mesma visita em Dia de Natal, acompanhados de um 
Ministro Extraordinário da Comunhão. 

Os interessados devem fazer a inscrição na Sacristia.

Univiversidade Sénior de Esposende
A Universidade Sénior de Esposende, informa que es-

tão abertas as inscrições para a formação de informática 
e inglês, para todas as pessoas com mais de 50 anos de 
idade. Para mais informações, dirija-se à secretaria da 
Junta de Freguesia.

Direitos Paroquiais em pagamento
Encontram-se em pagamento, até ao fim do ano, os 

direitos paroquiais, que são pagos, por norma, entre 
janeiro e dezembro (mesmo que em muitas Comuni-
dades se mantenha o costume de apenas pagarem a 
partir do S. Miguel) e entram no Fundo Paroquial 
do qual se pagam as despesas da vida e apostolado 
da Comunidade. Este Fundo Paroquial é gerido pela 
Fábrica da Igreja.

Podem levar da Igreja os respetivos envelopes e 
entregar ao Sacristão, a qualquer membro da Fábrica 
da Igreja ou depositar no Ofertório das Missas em 
cada paróquia.

continua no próximo (In)formativo



19h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião (mc Angelina Ferreira)
— Adelino Barros do Monte e esposa
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha
— Clarisse da Costa Moreira Torres 
— Domingos Gonçalves Marcos e esposa
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Francisco José Monteiro Rosa Vieira
— Joaquim Batista Monteiro e filha
— Manuel Alves da Quinta Junior e esposa
— Manuel da Vinha Catarino 
— Manuel Gomes da Silva e filho
— Manuel Martins Ribeiro e Maria do Carmo Viana 

e família
— Maria Faria Dias, pais e sogros 
— Olinda Oliveira Ribeiro, marido, filho, genro, pais 

e sogros
— Palmira Ferreira Guimarães e marido
— Rosa Gonçalves da Costa
— Zacarias Martins Afonso e família
— Zacarias Souto Moreira Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças a S. Lourenço
— Ação de graças a Santo Amaro
— Abílio Fernandes da Fonte e irmã
— António Catarino Ferreira Neves, esposa, filha, pais 

e sogros
— António Gonçalves Torres da Silva
— Arménio Mariz Faria
— Aurora Catarino Afonso Novo, pais e filho
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Gonçalo Gomes de Azevedo, Carlos Faria de Aze-

vedo e pais
— José Manuel Escrivães Mariz
— Manuel da Cruz Pontes, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Vasco de Azevedo
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria da Eira Lopes e cunhados
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais e sogros
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
Quinta-feira  20 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Álvaro Félix de Miranda e esposa
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Delfim Faria e Silva e Arminda Faria e Silva
— Hortência Fernandes Macieira
— Joaquim Gonçalves Pimenta e esposa
— Joaquim Maia Vieira, seus pais e sogros
— Manuel Faria e Silva Cachada
— Maria Gomes Ferreira e Arménio José Gomes Cruz
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Almas (Promessa de Carlos Gonçalves)
— Herminda Alves do Paço (Conf. do Rosário)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Lopes da Silva Miranda
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria Teresa Marques Araújo Miquelino
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros

Segunda-feira 17 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— José Joaquim Moreira Fernandes e esposa
— Luzia Marques Rei, marido, filhos e nora
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Ação de Graças ao Coração de Maria e a Beata 

Alexandrina e por Adelino Torres do Monte
— Emília da Silva Ramos, João Ferreira Morgado, 

esposa, filho Rogério e neto Jorge
— Ermelinda Gonçalves Costa e Mário Gonçalves Costa
— Alice Magalhães do Vale (mc Irmandade)
— António Devesa de Sá Pereira (mc Irmandade)
— Joaquim Vasco Gomes Tomé (mc Irmandade)
— Pedro Cubelo Arantes Furtado (mc Irmandade)
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e família
— Bernardina Rodrigues Leite
— Fernando Gonçalves Malgueiro
— Joaquim dos Santos Hipólito, esposa e neto
— Júlia dos Santos Hipólito e mãe
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Alberto da Silva Martins
— Manuel Miranda Santos e irmãs Angelina e Maria
— Maria Gomes da Silva e família
— Zacarias Martins Cardoso
Terça-feira  18 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Gomes da Silva Torres e família
— Anselmo Novo
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há Missa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— José Francisco do Vale e esposa (filha Adelaide) 
— Maria Caseiro dos Santos e marido (Paulino Santos)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa e filha
— António do Bento Queirós
— Beatriz Gonçalves de Sá, marido, pais e nora
— Carlos Alberto Gonçalves Branco
— David da Silva Sampaio
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Juca Araújo Vieira, filho sogra e avós
— Manuel da Silva Sá e Felicidade
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais 
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio de Lemos Neiva, pais e irmãs  
Quarta-feira 19 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Celina André Eiras e marido
— Josefina Beatriz Ferreira e mãe Eva Ferreira
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
—  Laurentino Vidal Silva e M.ª Emídia, Irene Luísa e pais
— Manuel Ribeiro Ferreira e Pais
— Damião António Agra
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Aires Fernandes Pereira
— António Alves de Sa Pereira , esposa e familia (mc 

José Morais)
— Avelino Miranda Figueiredo
— Manuel Alves Rendeira e esposa e Albino Martins 

Ferreira e esposa

18h00 – igreja matriz de Fão
— P.e Manuel de Faria Borda
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas) 
— Aurora de Campos Paturro (30.º dia)
— Deolinda dos Santos Barbosa (1.º Aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Albino Ferreira da Silva, esposa e irmãos (filha 

Celeste)
— António Cristiano Lopes Ferreira (pais)
— Diamantino Carreira Azevedo
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Gonçalves dos Santos, esposa e familia (Paulino 

Santos)
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— Maria Conceição de Sá Maciel, marido, filhos e 

genro (filha Alice)
— Maria da Silva Azevedo
— Palmira Fernandes Pereira (21)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Francisco José Monteiro Rosa Vieira (30.º Dia)
— Maria do Carmo Fernandes Herdeiro Silva (30.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
—  SS.mo Sacramento, N.ª  S.ª de Guadalupe e S. Bento 
— António Martins de Matos, pais, irmã e família, e 

Maria Rodrigues Martins, marido e família
— Laurentina Pereira Catarino e Shyrley Vianna Barbosa
— Manuel Afonso Sá Pereira e esposa
— Manuel Dias de Miranda e familia
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba e família
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Mário Ferreira Morgado  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— S. Judas Tadeu
Domingo           23 de dezembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (16)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa, pais e tio 

Eugénio (filha Lucília)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da  Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Lugar da Fonte (mc José Morais)
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Joaquim Pedrosa Ribeiro, Laurentino Maciel, José 

Maciel e Carlos Teixeira
— José Martins Ferreira de Oliveira , esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa , filhos e família
— Maria Azevedo Domingues, filho, pais e  sogros
— Maria Celeste Gonçalves Pereira, genro e  família 
— Maria Martins Pinheira  (09)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Bombeiros Voluntários de Fão (Romagem ao Ce-

mitério)
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Rita de Cássia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e António Joaquim Areias da Costa

— Almas do Purgatório
— Aurélio Ferreira Pires
— Carlos Cruz da Silva
— Fernando Barbosa Pires e pais
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva 
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria do Carmo Martins Torre, marido, filha e sogros
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manue Ferreira da Torre e pais
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltasar e família
Sexta-feira 21 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Faustina Agante Pinho dos Santos e pais
— Manuel Gonçalves Cardante
— Maria dos Anjos Lopes Miranda
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas do Purgatório
— Ana Faria de Carvalho
— Arlindo Martins Afonso e Esposa
— Candida Reis Graça
— Celestino Pires
— José Martins Dias e Esposa Idalina Martins Afonso
— José Salvador Graça da Silva e filho Luís Miguel
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Maria Elisa Graça do Vale Oliveira 
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Regina Gomes da Costa, filha, pais, irmãos, 

cunhados e sobrinhas
— Gabriel Rodrigues Oliveira, irmã, cunhado e sobrinhos
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Martinho Mariz da Pena, pai e sogros
— Mário Vieira de Sousa e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados 
— José Martins Afonso Junior e família 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Alice Gomes Vasquinho
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— Arménio Mariz Faria, Manuel Campos Neves e 

Carolina Azevedo Vasquinho
— Aurélia Linhares de Campos
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Ludovina Fernandes Fradique Ribeiro, pais e filhos
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Santil Carreira
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Olinda Vale Gonçalves Ribeiro, pais e irmãos
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 22 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido

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

Apúlia ................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Esposende .............. Quinta – 01/11 ................... 10h00
Fão ......................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Fonte Boa .............Domingo – 04/11 .................. 10h00
Gandra .................... Quinta – 01/11 ................... 16h00
Gemeses .................Quinta – 01/11 .....................10h00
Rio Tinto ................ Quinta – 01/11 ................... 10h00
Vila Chã ................. Quinta – 01/11.................... 14h00


