
Mais um NATAL à porta!... e nós continuamos com 
a nossa reflexão, que vem mesmo a propósito: 

“Servir e acolher a todos”. Este é o Espírito do Natal.
«O acolhimento e a hospitalidade serão traços essen-

ciais da Igreja de amanhã. Hospitalidade é a coragem de 
acolher as pessoas no ponto em que se encontram, com a 
diversidade de pensamento e fazê-lo sem preconceitos» 
(D. Jorge Ortiga, Homilia de Páscoa, 1 de abril de 2018).

Servir e acolher a todos, à maneira de Jesus Cristo, é 
assumir a compaixão como princípio de ação, como estilo 
de vida, na relação com todas as pessoas, a começar pelas 
que são mais próximas, que estão «dentro» da comuni-
dade, pelas que fazem parte da nossa família, pelas que 
convivem connosco no quotidiano.

Um primeiro passo pode ser o compromisso em elabo-
rar um inventário atualizado dos talentos das pessoas que 
participam na vida da comunidade (paroquial). E depois 

criar oportunidades 
para que todos par-
tilhem os seus dons, 
sobretudo os jovens. 
A partir do batismo, 
todos somos líderes!

Servir e acolher 
a todos é também 
viver «em saída», em 
direção a todas as 
«periferias». Uma co-
munidade semeadora 
de esperança é uma 
comunidade «em saí-
da», que se assume 
como «hospital de 
campanha», disposta 
a cuidar de todas as 

feridas, curar todas as «chagas abertas» no coração e na 
vida das pessoas. «Para mim, neste momento, isto é mais 
importante» (cf. Discurso do papa Francisco aos párocos da 
diocese de Roma, 6 de março de 2014).

Uma comunidade em «saída» é também uma comuni-
dade «com as portas abertas. [...] Um dos sinais concretos 
desta abertura é ter, por todo o lado, igrejas com as portas 
abertas. Assim, se alguém quiser seguir uma moção do 
Espírito e se aproximar à procura de Deus, não esbarrará 
com a frieza duma porta fechada. Mas há outras portas 
que também não se devem fechar: todos podem participar 
de alguma forma na vida eclesial, todos podem fazer parte 
da comunidade, e nem sequer as portas dos sacramentos 
se deveriam fechar por uma razão qualquer» (EG 46-47)

4.º Domingo do Advento (Ano C)
1.ª Leit. – Miq 5, 1-4a; 
Salmo – Sal 79, 2ac e 3b. 15-16. 18-19;
2.ª Leit. – Hebr 10, 5-10;
Evangelho – Lc 1, 39-45.
Neste último dia antes do Natal, a mensagem fun-

damental da Palavra de Deus gira à volta da definição 
da missão de Jesus: propor um projeto de salvação 
e de libertação que leve os homens à descoberta da 
verdadeira felicidade.

A primeira leitura sugere que este mundo novo 
que Jesus, o descendente de David, veio propor, é um 
dom do amor de Deus. O nome de Jesus é “a Paz”: 
ele veio apresentar uma proposta de um “reino” de 
paz e de amor, não construído com a força das armas, 
mas construído e acolhido nos corações dos homens.

A segunda leitura sugere que a missão libertadora 
de Jesus visa o estabelecimento de uma relação de 
comunhão e de proximidade entre Deus e os homens. 
É necessário que os homens acolham esta proposta 
com disponibilidade e obediência – à imagem de Jesus 
Cristo – num “sim” total ao projeto de Deus.

O Evangelho sugere que esse projeto de Deus tem 
um rosto: Jesus de Nazaré veio ao encontro dos ho-
mens para apresentar aos prisioneiros e aos que jazem 
na escravidão uma proposta de vida e de liberdade. 
Ele propõe um mundo novo, onde os marginalizados 
e oprimidos têm lugar e onde os que sofrem encon-
tram a dignidade e a felicidade. Este é um anúncio de 
alegria e de salvação, que faz rejubilar todos os que 
reconhecem em Jesus a proposta libertadora que Deus 
lhes faz. Essa proposta chega, tantas vezes, através dos 
limites e da fragilidade dos “instrumentos” humanos 
de Deus; mas é sempre uma proposta que tem o selo e 
a força de Deus. Foi esta proposta que Maria aceitou.

No Evangelho de hoje Maria ensina-nos três coisas:
1. Levar JESUS no coração – Maria levou a Isabel 

o que tinha de mais precioso: Jesus. Tinha-o em seu 
seio e o sentia crescer cada dia. Preparar-se para o 
Natal significa fazer nascer Jesus em nosso coração e 
manifestá-lo com o nosso amor, com o nosso sorriso, 
com a nossa alegria.

2. A ALEGRIA de encontrar os amigos – Quando 
Maria e Isabel se encontraram, sentiram uma grande 
alegria. Quando Jesus vive em nós, também nós po-
demos sentir mesma alegria ao encontrarmo-nos com 
os amigos. 

3. A CARIDADE em primeiro lugar – Maria “foi 
às pressas” a Isabel para se colocar a seu serviço. Neste 
dia em que já vivemos Natal, também nós podemos 
fazer com alegria pequenos serviços para as pessoas 
que convivem conosco. E, assim, com Maria, chega-
remos a Belém...
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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

Sagrado Lausperene (Fonte Boa)
Realiza-se nos dias 28 e 29 deste mês o Lausperene 

Arquidiocesano na Paróquia de Fonte Boa.
O Lausperene terá início às 19h00, com a celebração-

da Eucaristia e Exposição do Santíssimo, que ficará em 
adoração até às 22h00. Depois de uma breve adoração, 
encerramos durante a noite, retomando a Exposição às 
09h00 e até às 18h00, altura em que celebraremos a Missa 
Solene de encerramento do Lausperene.

A organização da Adoração durante o dia fica a cargo 
dos diversos organimos paroquiais, de acordo com as suas 
disponibilidades e a tradição na Paróquia de Fonte Boa.

Programa da Festa do Menino (Gemeses)
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

Direitos Paroquiais em falta
O ano está prestes a acabar e, em algumas Paróquias, 

mais de 50% das Famílias ainda não cumpriram a sua 
Missão cristã, pagando os Direitos Paroquiais, sentindo-
-se verdadeira comunidade.

Conforme já foi anunciado, e de acordo com os costu-
mes da cada Paróquia, até ao final do ano, ainda é ocasião 
para todas as Famílias cumpriram a sua Missão cristã, 
pagando os Direitos Paroquiais.

Em Portugal, está consignado, a partilha em todas as 
ocasiões  solicitadas, nas campanhas e anualmente a 
partilha de um dia de Rendimento da Família.

Ao Senhor que tudo nos dá, devolvemos uma parte, 
para a missão da nossa Comunidade.

Feliz Natal!...
Do que o Natal nos traz

que traga sem falta a paz
de que o mundo bem carece

p’ra que não permita a guerra
nem haja fome na terra

e um Novo Mundo comece.

Que o Menino da bondade
permita a realidade

de todos sermos iguais
em sentimentos unidos
faça que os dias vividos
possam ser todos Natais.

Feliz Natal!...

continua no próximo (In)formativo



— Aurelio Alves Martins Cepa
— Avelino Lima Rodrigues Correia
— Dialina Dias da Silva, pais e cunhado Albino 
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Eugénia Fernandes Dias Hipólito
— Guilhermina Pereira da Silva, marido e filhos
— Joaquim Gonçalves Marcos e esposa
— Manuel Martins Ribeiro e Maria do Carmo Viana 

e família
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filho Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz e Manuel 

Batista Cerquira 
— Vitor Miguel Silva Mmiranda, AngelinaRibeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Afonso e família  
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vasquinho
— António Carlos da Silva Hipólito e Laurentina 

Arantes Carreira
— António de Azevedo Linhares e sogros
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Belmira da Costa Félix e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim Fontão Pereira, esposa e Maria Auxília 

Moreira Domingues 
— José Joaquim Cruz Vendeiro, pais e avós
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Gonçalves Vasco, esposa e Evaristo Gon-

çalves Vasco
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Fernandes Faria, Manuel Gonçalves Vasco, 

esposa, genros António e Paulo e Joaquim Fernan-
des Miranda

— Maria Mariz da Cruz
— Maria Torres Maurício
— Mateus Sá Escrivães
Quinta-feira  27 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Avelino Gomes dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Diamantina da Silva Vieira, marido e nora Fernanda
— Glória dos Santos Loureiro, marido e mãe
— Ilídio Alves Baptista
— Joaquim Moreira Barros
— Ludovina da Silva Torres, marido e filha
— Manuel da Silva Félix
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Elisa Ferreira Duarte, pais, José Gonçalves 

Duarte e esposa
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
— Virgínia da Cruz Barros e família
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto Edmundo Ferreira da Cruz e filho Augusto 

Cruz
— Eduardo Pereira Viana
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino da Silva Baltasar, pai e cunhado

Segunda-feira 24 de dezembro
16h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas
— Albino Gomes Lucas e esposa
— Alzira Pires dos Santos, marido, filhos e neto
— Ana Gomes Lagoela
— Bernardina Rodrigues Leite
— Manuel António Gonçalves Moreira, esposa, filhos 

e filhas
— Manuel Machado Seara e Família
— Manuel Miranda dos Santos, pais, sogros e cunhado 

Manuel
— Maria Gomes da Silva e Família
— Octávio João de Miranda Vilas Boas Rei e pai
16h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Almas (Promessa de Carlos Gonçalves)
— Rosa Cruz Veiga e familia
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
Terça-feira  25 de dezembro
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pereira Azevedo e familia (filha M. Carmo)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Abilio Freire Lopes, esposa, pais, sogros, cunhados 

e cunhadas
— Albino Maciel Soares e familia (pais)
— Deolinda de Sá Vilas Boas, filha Florinda e genro 

Manuel Igreja (neto Lauro)
— Herminda Alvesdo Paço (Ass. do Sag. Cor. de Jesus)
— Laurinda da Silva Lage (filha Paula)
— Rosa Gomes Narciso de Morais e marido 
— Tereza Martins Morgado, marido e filha (filha Maria 

da Luz)
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
11h30 – igreja paroquial de Gandra 
— António Martins de Matos, pais e irmã e Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
— Avelino Miranda Figueiredo
— José Pereira Lima e família
— Pais de António Gonçalves Pereira e família
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Rita de Cássia
16h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
17h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos 
18h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e António Joaquim Areias da Costa  
Quarta-feira 26 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Adélio Rodrigues Pereira e família
— Artur Moreira Oliveira
— João Reis Loureiro, pais e irmãos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Não há Missa
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Amélia Gonçalves Torres, marido e mãe
— António Gonçalves Cardoso, esposa, mãe e tia

19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Santíssimo Sacramento
Sábado 29 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
16h30 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja matriz de Fão
— Sagrada Família
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Santíssimo Sacramento
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Isabel)
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Domingos Gonçalves Ferreira, pais e sogros (filha 

Sandra)
— Florença Gonçalves Souto e familia (filho António)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Palmira Fernandes Pereira (22)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Lopes Fernandes Leite (7.º Dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ação de graças à Sagrada Família
— Sag. Familia e Rosa Ferreira Martins, marido e filhos
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família
— Legionários Falecidos
— João Abel Morais, esposa e familia  (mc José Morais)
— Manuel Alves da Rendeira e esposa (filha Adilia)
— Serafim Alves Martins, irmãos e cunhado
— Teresa Martins Ferreira e Adelino Martins Ferreira 

de Oliveira
— Zulmira Morgado e familia (mc neto David)  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora de Fátima
Domingo           30 de dezembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santa Marinha
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (17)
— Almas (Promessa de Carlos Gonçalves)
— António Alves dos Santos, esposa, filhos e genro
— Baltazar Branco de Matos
— Belmira da Costa Félix e familia (filha Gracinda)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Henrique da Silva e esposa
— Maria Irene Martins de Sousa, pais e filhas
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Laurentina Pereira Catarino (1.º Aniv.º)
— Alminhas do Lugar da Fonte (mc Helena Morais)
— Adelino Morgado Portela e Pai
— Alminhas da Casa Fernando Marques
— Maria  Martins Pinheira (10)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Laura Gomes Ferreira
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. João de Brito

— Albino da Silva Pires, esposa, pais, irmã e genro
— Alcinda Fernandes 
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos e pais 
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António da Silva, pai e família
— António do Bento Queirós
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Aurélio Ferreira Pires
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Helena de Lemos Neiva, marido, irmãos, pais e 

sogros 
— Horácio da Silva Couto e filhos 
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— José Carlos Alves da Costa e Maria do Nascimento 
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel Barbosa Roças
— Márcio Filipe da Silva Fernandes
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Celeste Pires e família
— Maria Teresa Pinheiro e pais 
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. António Ferreira Afonso, P. José Pires Afonso e 

família
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltasar e família
Sexta-feira 28 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Anselmo Novo
— Ester Augusta Gonçalves Eiras e marido
— Isabel Paquete, mãe e sogros
— João Baptista Guerra
— Maria Conceição Meira Vila Chã, irmãos e cunhados
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— Almerinda Pereira Campos, marido, cunhados e 

família
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e avós
— António Domingues da Venda e esposa
— António Eiras MeiraTorres, Cândida de Rodrigues 

Meira, Manuel Trindade e Rosália Miranda
— Carlos da Silva Ferreira, pais e irmãos
— Carlos de Jesus Henrique Ferreira, esposa e filho
— Carolina Ribeiro Pedrosa
— Elvira de Jesus Ferreira e marido
— João Miranda de Jesus Ferreira e pais
— José Salvador Graça da Silva
— Ludovina Mendanha
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
— Raúl Maria Moledo Viana e pais 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há Missa
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António José da Torre Pereira e esposa
— Isaias Moreira Santos Hipólito e esposa
— Manuel Martins Rodrigues, esposa e família
— Maria Faria Moreira Torres
— Maria Jesus da Silva do Vale e marido
— Maria Martins Ferreira e marido
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Padre Hipólito e família 
— Rodrigo Deveza, epsosa, pais e sogros
— Rosa Alves Deveza 

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


