
Natal é ESPERANÇA!... Natal é LUZ!... Mas esta 
Esperança não pode esmorecer... e esta Luz não 

se pode apagar.... Para que tal não aconteça, temos 
que continuar a aceitar o desafio da última semana: 
ser uma comunidade em «saída», que é ser 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). 

Entre as «periferias», no contexto atual, situa-se a 
realidade da juventude. Nesse sentido, pretendemos, neste 
ano pastoral [desde que eles o aceitem], dar prioridade à 
pastoral juvenil, implicar os jovens em projetos de for-
mação e de solidariedade para que descubram a aventura 

de viver e de se encon-
trar consigo mesmos, 
com os outros e com 
Jesus Cristo, através de 
momentos de convívio, 
reflexão, celebração, 
oração e de contacto 
com a natureza. Uma 
comunidade semeadora 
de esperança constrói 
«uma pastoral missio-
nária ’para’ e ‘a partir’ 
dos jovens. No contacto 
direto com eles, com 
as suas esperanças e 
frustrações, anseios e 
contradições, tristezas e 
alegrias, anunciemos as 
boas notícias» e carícias 

de Deus (cf. Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 9).

O que o mundo mais necessita hoje é esperança 
autêntica. Temos posto a esperança em coisas erradas. 
Esperança no progresso humano, no génio inventivo, no 
futuro melhor, no poderio militar, na segurança financei-
ra, na eficiência do governo, nos partidos políticos, nas 
negociações de paz... Mas todos têm falhado!... Descubri-
mos que ter esperança em qualquer um deles é conhecer 
desapontamento e, finalmente, experimentar o desespero.

A verdadeira esperança cresce a partir de duas con-
vicções básicas: que Deus está no controle e que Ele 
intervém. É por isso que uma verdadeira experiência do 
Natal nos traz esperança duradoura.

Domingo dentro da Oitava do Natal
Festa da Sagrada Família

1.ª Leit. – Sir 3, 3-7. 14-17a;
Salmo – Sal 127, 1-2. 3. 4-5
2.ª Leit. – Col 3, 12-21
Evangelho – Lc 2, 41-52.
As leituras deste Domingo complementam-se ao 

apresentar as duas coordenadas fundamentais a partir 
das quais se deve construir a família cristã: o amor a 
Deus e o amor aos outros, sobretudo a esses que estão 
mais perto de nós – os pais e demais familiares.

A primeira leitura apresenta, de forma muito práti-
ca, algumas atitudes que os filhos devem ter para com 
os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que 
fala a segunda leitura.

A segunda leitura sublinha a dimensão do amor 
que deve brotar dos gestos de todos os que vivem “em 
Cristo” e aceitaram ser Homem Novo. Esse amor deve 
atingir, de forma mais especial, todos os que connosco 
partilham o espaço familiar e deve traduzir-se em de-
terminadas atitudes de compreensão, de bondade, de 
respeito, de partilha, de serviço.

O Evangelho sublinha, sobretudo, a dimensão do 
amor a Deus: o projeto de Deus tem de ser a prioridade 
de qualquer cristão, a exigência fundamental, a que 
todas as outras se devem submeter. A família cristã 
constrói-se no respeito absoluto pelo projeto que Deus 
tem para cada pessoa.

A Família é o lugar privilegiado para favorecer o 
amadurecimento dos filhos... para que eles possam 
crescer, diante de Deus e dos homens...

A Família já não é mais aquela que era!... Não 
adianta ilusões: a família cristã não é mais aquela. E, 
talvez, nunca mais ela volte a ser a mesma de outrora. 
Os valores fundamentais, como o amor, a fidelidade, 
a indissolubilidade, precisam de permanecer firmes, 
enquanto outros serão fatalmente substituídos.  Assim, 
a obediência dos filhos passará a ser “colaboração”. 
A autoridade paterna cederá o lugar ao “serviço”. Os 
filhos deixarão de ser propriedade da família, para se 
tornarem membros da comunidade... 

A profissão dos filhos não será imposta pelos pais, 
de acordo com seus pontos de vista ou suas ambições.  
Os filhos vão optar, de acordo com suas aspirações. A 
formação e a orientação dos filhos não serão mais à 
base de sermões, preceitos e imposições,  mas sim de 
exemplos e do testemunho. 

No caso em que o testemunho de vida vier a faltar, 
os pais perderão toda a credibilidade e os filhos aca-
barão por tomar rumos traiçoeiros... 

A família vai encontrar coragem para se renovar, 
e assim sobreviver, no exemplo da Sagrada Família 
de Nazaré. 
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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

Mordomo da Cruz (Vila Chã)
Agradecendo o serviço prestado à comunidade ao lon-

go do ano a findar por Manuel Pires Ribeiro, anunciamos 
que para o ano de 2019 o Mordomo da Cruz é Albino 
Bento Queirós, a quem agradecemos a disponibilidade.

Limpeza da Igreja de Vila Chã
Agradecendo o contributo do grupo que ao longo de 

2018 desempenhou o “Ministério da Limpeza da Igre-
ja”, contituído por: Ana Filipa Ribeiro Miranda, Ana 
Maria Monteiro da Silva, Carminda Gonçalves Branco, 
Florinda Maria Gonçalves Barbosa, Ilda Marques da 
Silva, Maria Angelina Torre da Silva, Maria Augusta 
Pires Barbosa Marques, Maria da Luz Couto Costa, 
Maria Fernanda Pires Barbosa, Maria Fernanda Silva 
Miranda, Maria Lúcia Pires da Silva, Sónia Cristina 
Barbosa Meira e Susana Marrucho, apresentamos o 
grupo que vai desempenhar este “Ministério” em 2019:

Carminda Branco Ramos
Elisabete da Silva Branco
Fernanda Neiva Silva
Lídia manuela Rocha Fernandes Dias
Lurdes Vale
Margarida Coutinho
Maria Doroteia Lopes Neto
Maria Irene Pereira Ferreira Branco
Maria Margarida Couto Neiva Magalhães
Rosa Maria Neto Gomes
Sónia Dias

Janeiras da Ronda de Vila Chã
Para que “As Janeiras” não sejam esquecidas a 

Ronda de Vila Chã vai “cantar as Janeiras” aos sába-
dos e Domingos, a partir do dia 5 de janeiro. Além de 
manter a tradição, pretendem ainda angariar fundos para 
a continuação das obras na sua sede. 

Ajudemos a manter a tradição e sejamos generosos 
nas nossas ofertas para as obras.

Confraria das Almas (Fonte Boa)
A Confraria das Almas apresentou as suas contas ao 

Conselho Económico as quais foram aprovadas. Em 
resumo, as contas foram as seguintes: 
Total de receitas  ........................................... 1.888,90 € 
Total de despesas  .......................................... 1.545,00 € 
Saldo (entregue ao Conselho Económico)  ............ 343,90 €

Programa da Festa do Menino (Gemeses)
31/12/2018 – 16h00 – Eucaristia
01/01/2018 – 10h00 – Eucaristia
06/01/2018 – 14h00 – Leilão do Menino

Serviços em Gemeses em 2018
Mordomos da Cruz: José Manuel Maciel Alves e Rui 

Miguel Costa Remelhe
Juízes: Vítor Manuel Veiga Macedo e José Baltazar 

Lage de Matos
Mordomos Menino: Valentim Manuel Neves Lopes e 

Joaquim Silva Rodrigues

continua no próximo (In)formativo



Quarta-feira 02 de janeiro/2019
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Agostinho Reis
— Rosa Gomes Pereira de Barros e filhos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de Graças pelas Almas
— Luís Morais da Silva e filha, Maria de Lurdes Oli-

veira da Silva
— Manuel Vicente Curto e esposa
— Maria do Rosário Campos Satiago
— Paulino Martins Alves
— Rogério Santos do Vale
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Carolina Alves Correia Deveza
— Dialina Dias da Silva, pais e cunhado Alvino 
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã 

e S. José
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Manuel Almeida Boucinha, Guilhermina Tomé 

Gonçalves Serra e José Manuel Serra Boucinha
— Manuel Eusébio da Silva e esposa
— Zacarias Martins Cardoso
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro   
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Santo António
— Arminda Belinho, Manuel Viana e filho
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Linhares de Campos e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Modesto do Nascimento Bártolo
Quinta-feira  03 de janeiro/2019
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino Barros Faria, pais e irmão Aires
— Ana Carvalho Mariz e marido
— António Francisco Barros e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Delfina Alves Barros, marido, filho e afilhados
— Hilário Ribeiro Guimarães, esposa, filho e Eduardo 

da Silva Cachada, esposa e filhos
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, irmãos e cunhados
— Maria Ribeiro Alves, Adelino Eiras Passadiço, 

esposa, genro e pais
— Palmira Ferreira Gomes e marido
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Ribeiro Costa Faria, esposa e filhos (filho 

Manuel)
— Maria do Carmo Ferreira de Oliveira, marido e 

família
— Manuel Carreira Martins e família
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família

Segunda-feira 31 de dezembro
16h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Bernardina Rodrigues Leite
— Carminda Moreira da Silva
— João dos Santos Pereira
— Maria Gomes da Silva e família
— Maria Gomes Vilas Boas, marido, filho e neto
16h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Manuel Ferreira Pimenta
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Mafalda Conceição Eiras Vieira (1.º Aniv.º)
— P.e Marinho Lemos e irmãs
Terça-feira  01 de janeiro/2019

Dia Mundial da PAZ
“A boa política está a serviço da paz” é o tema da 

mensagem deste 52.ª Dia Mundial da Paz.
“A responsabilidade política pertence a cada cidadão, 

em particular a quem recebeu o mandato de proteger e 
governar. Esta missão consiste em salvaguardar o direito 
e incentivar o diálogo entre os membros da sociedade, 
entre gerações e culturas”, ressalta uma nota da Sala 
de Imprensa da Santa Sé.

“Não há paz sem confiança recíproca e a confiança 
tem como primeira condição o respeito pela palavra 
dada. O compromisso político, uma das mais altas ex-
pressões da caridade, traz a preocupação pelo futuro 
da vida e do planeta, dos jovens e das crianças, em sua 
sede de realização”, destaca ainda o texto.

“Os direitos e deveres do ser humano aumentam a 
consciência de pertencer a uma mesma comunidade, 
com os outros e com Deus. Portanto, somos chamados 
a levar e anunciar a paz como a boa nova de um futu-
ro em que todo ser humano será considerado em sua 
dignidade e seus direitos”, conclui a nota da Sala de 
Imprensa da Santa Sé.
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria da Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Florinda Sousa Silva, marido e genro (filha Maria)
— Adelino da Lage Maciel
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
11h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Américo Fernandes Alves, esposa e restante família
— António Martins de Matos, pais e irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— José Alves Peixoto e família
— Sílvia Maria Carvalho e avós
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  

18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria do Rosário
— António Miranda da Silva
— António Pimenta, pais e sogros
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Maria Fernanda Fiuza de Sousa Cunha (As. do Sa-

grado Coração de Jesus)
— Maria Irene Domingues da Venda
— Palmira Fernandes Pereira (23)
— Rita de Faria Batista, marido e filho
— Urbano Gomes Martins, Manuel Correia Martins, 

esposa e neto Manuel
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Luísa Loureiro Formoso Almeida (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Rei Pedra Meira (30.º Dia)
— Alminhas da Casa Marques
— Ana Paula Lima Viana
— António Maria de Azevedo Gomes
— Deolinda Magalhães Barros Lopes e família (mc filha)
— Laurentina Pereira Catarino
19h15 – igreja matriz de Esposende
— José Manuel de Barros Marques (30.º dia)
— Maria Arminda Viana de Sousa Ribeiro (30.º dia)
— Rosa Leite Fernandes (30.º dia)

Domingo           06 de janeiro/2019
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
— Santíssimo Sacramento e Sr. Prior Nogueira
— Adelino da Lage Maciel (18)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa

Entrega da Bíblia
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Bombeiros Voluntários de Esposende

no final, Romagem ao Cemitério
10h30 – igreja matriz de Apúlia

Entrega da Bíblia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
—  Santíssimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— António Ferreira Alves e esposa
— Avelino Ferreira Cardoso
— Joaquina  Alves Nogueira e marido
— Maria Martins Pinheira (11)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
— Rosa Maria Catarino Lagoela e pai
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende

Entrega da Bíblia
— Paroquianos

Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento 

— Maria Arminda Viana de Sousa Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino Gonçalves Penteado
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos, pais e 

sogros
— Ana Ramos Afonso, marido e família
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Maria da Saúde Ribeiro da Rocha e marido
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 04 de janeiro/2019
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— António Pereira Ribeiro
— José Martins Dias e esposa, Idalina Martins Afonso
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria de Azevedo Felgueiras e João José Teixeira
— Maria do Rosário Campos Saiago
— Paulino da Siva Fernandes 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Davide Pedroza Miranda e Luísa  Afonso Sá Pereira
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ação de Graças à Sagrada Família nas Bodas de 

Ouro Matrimoniais de Cândido e Maximina
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Soares Pereira
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Lucas Fernandes de Azevedo
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel de Sousa Caseiro, pais e irmãos
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 05 de janeiro/2019 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã

Entrega da Bíblia
— Irmãos da Confraria das Almas
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja matriz de Fão

Entrega da Bíblia
— Crianças da catequese
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vasquinho (1.º Aniv)
— Álvaro Vinha da Fonte (1.º Aniv)
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira (1.º Aniv)

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


