
Ir em frente, sem medo de arriscarmos deixar que 
seja o Espírito Santo a trabalhar...
Ora, aqui está uma proposta que pode trazer muita 

novidade à nossa acção pastoral e que nos é oferecida no 
nosso Programa Pastoral Arquidiocesano, procurando 
responder, ao mesmo tempo, às necessidades actuais da 
Igreja na nossa Arquidiocese, e até no nosso país:

1. Participação ativa e criativa
Assumir um modo renovado de fazer pastoral: uma 

pastoral em modo sinodal, um caminho mais participativo, 
criativo, comunitário, corresponsável e missionário. So-

mos convidados a um 
empenho em gerar 
comunidades mais 
vivas, mais frater-
nas, mais orgânicas e 
abertas, comunidades 
semeadoras de espe-
rança. 

A constituição de 
«unidades pastorais» 
ou «colégio de pa-
róquias» pode ser 
uma bela concreti-
zação! Há caminhos 
já percorridos que 
merecem ser consi-
derados e aperfeiçoa-
dos [como o da nossa 
realidade]. Há novos 

caminhos a seguir com ousadia e paciência. Em qualquer 
caso, exige-se um envolvimento de todos os batizados na 
vida das comunidades. Todos somos líderes!

Os benefícios são duplos. A liderança partilhada for-
talece os leigos para participar no governo da paróquia, 
contribuindo valiosamente com as suas capacidades e 
perspetivas únicas. Em segundo lugar, a liderança parti-
lhada retira pressão ao pastor, permitindo-lhe dedicar o 
seu tempo às suas tarefas pastorais essenciais e ao cuidado 
de si próprio.

A participação ativa de todos, em sinodalidade, poten-
cia a unidade da ação pastoral. E precisa de ser também 
acompanhada pela criatividade pastoral, para ser capaz 
de diagnosticar os recursos (talentos) e propor soluções 
operativas seguindo o método do «discernimento pastoral 
sábio e inteligente» (EG 33). Lembra o Papa que «a pasto-
ral em chave missionária exige o abandono deste cómodo 
critério pastoral: ‘fez-se sempre assim’. Convido todos 
a serem ousados e criativos nesta tarefa de repensar os 
objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos evangeli-
zadores das respetivas comunidades» (EG 33).

1.º Domingo do Advento (Ano C)
1.ª Leit. – Jer 33, 14, 16; 
Salmo – Sal 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 e 14;
2.ª Leit. – 1 Tes 3, 12 - 4, 2;
Evangelho – Lc 21, 25-28. 34-36.
Neste 1.º Domingo de Advento, a Palavra de Deus 

apresenta-nos uma primeira abordagem à “vinda” do 
Senhor.

Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, 
o Deus da aliança anuncia que é fiel às suas promessas 
e vai enviar ao seu Povo um “rebento” da família de 
David. A sua missão será concretizar esse mundo so-
nhado de justiça e de paz: fecundidade, bem-estar, vida 
em abundância, serão os frutos da acção do messias.

A segunda leitura convida-nos a não nos instalar-
mos na mediocridade e no comodismo, mas a esperar 
numa atitude ativa a vinda do Senhor. É fundamental, 
nessa atitude, a vivência do amor: é ele o centro do 
nosso testemunho pessoal, comunitário, eclesial.

 O Evangelho apresenta-nos Jesus, o messias filho 
de David, a anunciar a todos os que se sentem prisio-
neiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está próxima. 
O mundo velho a que estais presos vai cair e, em seu 
lugar, vai nascer um mundo novo, onde conhecereis a 
liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de 
acolherdes o Filho do Homem que vos traz o projecto 
desse mundo novo”. É preciso, contudo, reconhecê-lo, 
saber identificar os seus apelos e ter a coragem de 
construir, com Ele, a justiça e a paz.

O Tempo do Advento, com o qual se inicia o Ano 
Litúrgico, é terreno fecundo, onde cada cristão e cada 
comunidade podem fazer germinar a salvação. Efeti-
vamente, sendo um tempo de preparação do grande 
mistério da Incarnação, não se reduz a um conjunto 
de atos preparatórios, mas pretende desenvolver uma 
atitude de esperança para um encontro fundamental. 
Trata-se de reavivar a esperança e de fazer a experiên-
cia de um Deus que se faz tão próximo que nos impele 
a tocar a verdade da nossa humanidade.

O ciclo litúrgico do Natal é muito breve, mas não 
deixa de ser todo ele abundantemente festivo. Neste 
Tempo Litúrgico, celebramos a Incarnação de Jesus 
Cristo, grande maravilha que Deus opera por/para 
nós. Ao reconhecermos que Deus assume a natureza 
humana, somos chamados a contemplar esta maravilha 
que se sintetiza no presépio, em Jesus de Nazaré e em 
todo o mistério que d’Ele irradia. Vindo ao mundo, Ele 
cresce em nós, fazendo despontar vitalidade.

Do referido se infere que esta caminhada para o 
Tempo de Advento e Natal pretende criar as condições 
propícias para crer que somos esperança, deixando 
germinar e crescer em nós o Salvador.

Sejamos, então, ESPERANÇA em CRESCENDO, 
atéao NATAL...
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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 ...................................................   17h00 – 18h00
Quinta ................................................... 17h00 – 18h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Almoço de Natal dos Idosos (Apúlia e Fão)
Informa-se que estão abertas inscrições para o 

tradicional Almoço de Natal, organizado pela Junta 
de Freguesia, que se realizará no próximo dia 13 de 
Dezembro de 2018. Neste almoço poderão participar 
todos os Apulienses e Fangueiros com mais de 65 anos.

As inscrições podem ser efectuadas nos edifícios 
da Junta de Freguesia até ao dia 10 de Dezembro. O 
Custo, por pessoa, é de 5,00 € (cinco euros).”

Fraternidade Nossa Senhora de Fátima
(Fonta Boa)

Manifestação de dinamismo e corresponsabilidade 
eclesial, acaba de nascer na nossa comunidade mais 
um movimento pastoral, que será apresentado no dia da 
Imaculada Conceição – a Fraternidade Nossa Senhora 
de Fátima – que tem como mordomas os seguintes 
membros da comunidade:

Celeste Maria da Costa Ferreira  
Liliana Fernandes Torres Miranda 
Maria Aurora Gomes Dourado Miranda 
Maria Margarida Fonte Campos 
Maria Armanda Carreira Mariz 
Paula Cristina Santil Rodrigues 
Andreia Manuela Vidal dos Santos Catarino   

Novena da Imaculada (Fonta Boa)
Preparando a Solenidade da Imaculada Concei-

ção, teremos durante a semana, sempre às 19h00, a 
Novena da Imaculada Conceição. Nos dias em que 
não há missa, o terço será rezado à mesma hora.

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.

Associação de pais de Rio Tinto
Sábado, dia 8, no fim da Eucaristia,realiza-se, o 

habitual “Domingo Doce”. Esta iniciativa tem por 
objetivo angariar verba para as várias atividades da 
escola, aquisição de material escolar, equipamento e 
visitas de estudo. Contamos, por isso, com participação 
e colaboração de toda a comunidade!

continua no próximo (In)formativo



18h00 – igreja matriz de Fão
— Acção de graças às Almas do Purgatório
— Maria Elisa Graça do Vale Oliveira
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Correia da Costa e marido
— Paulino da Silva Fernandes
— Rogério Santos do Vale
— Silvina dos Santos Pereira
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Carolina Fernandes Passalo, marido e família (mc 

Helena Morais)
— Avelino Miranda Figueiredo
— Carolina Vassalo Pereira, marido e neto Luis Miguel
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Angelina Moreira da Silva e marido Manuel Dias 

do Monte
— Arminda Lopes Moreira
— Carolina Alves Correia Deveza
— Cercundino Faria Hipólito 
— Deolinda Ascenção Gomes e marido
— Elvira Ribeiro Sampaio
— Joaquina Marcos Carreirinha e pais
— Manuel da Costa Torres
— Manuel da Vinha Catarino
— Maria Alexandra Faria Ribeirio, pais, sogros, irmã 

e S. José
— Maria Rosália Ribeiro Ferreira 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças à Senhora da Graça
— Ação de graças à Senhora do Rosário
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Amadeu Domingues da Venda e esposa
— Amália do Nascimento Casimiro Torres e ação de 

graças Sra. Fátima
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Carolina Azevedo da Venda
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim Fernandes Escrivães
— Júlia Branco da Costa
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria de Fátima Belinho
— Maria Mariz da Cruz
Quinta-feira  06 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Ana Gomes da Cruz e sobrinhas Ludovina e Maria
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Joaquina Moreira Gomes, marido e José Lopes da 

Silva e esposa
— Maria Albina Ramos Lopes A. Eiras, pais, sogros, 

irmãos e cunhados
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Herminda Alves do Paço (Confraria das almas)
— Almas (Promessa de Carlos Gonçalves)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— João Marcelino Lima de Barros
— Cândido Simões Loureiro e familiares
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho

Segunda-feira 03 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Fernando Lanhoso Mota Ferreira, pais e avós
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Pereira Ribeiro
— Domingos Martins Lima, Maria Cardoso do Paço 

e filha Carminda Amélia
— Carlos Morais da Benta
— Maria Emídia Moreira Morais e Laurentino Vidal 

da Silva
— Alice Magalhães do Vale (mc Irmandade)
— António Devesa de Sá Pereira (mc Irmandade)
— Joaquim Vasco Gomes Tomé (mc Irmandade)
— Pedro Cubelo Arantes Ferreira Furtado (mc Irman-

dade)
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro
— Ana Fernandes do Padre
— Antonio de Miranda Domingues
— Bernardina Rodrigues Leite
— Carolina Gonçalves Moreira e Família
— Emiliano gomes do eirado, esposa e sogros
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Gonçalves Domingues, Esposa e Filhos
— Manuel Miranda dos Santos, Pais e Sogros
— Maria Auxilia Moreira Domingues e Marido
— Maria Gomes da Silva e Família
— Relegionários Falecidos
— Zacarias Martins Cardoso
Terça-feira  04 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Barros da Cruz, pais, avós, tios e primos
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Manuel Loureiro Mendanha, pais e família
— Mário Vieira de Sousa e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Carreira Martins e familia
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Queirós
— António Joaquim Pires e esposa 
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Em honra de S. José
— Fernando do Bento Queirós, pais e irmãos 
— João da Costa Crúzio, esposa e neto
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Manuel Meira Alves 
— Manuel Vicente, esposa e filho
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P. António Ferreira Afonso, P. José Pires Afonso e 

família
— Porfírio Capitão Eiras Novo, Adelina Miranda e 

Laurentina Miranda 
— Virgínia Sampaio Boaventura, marido e filha  
Quarta-feira 05 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia

08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Imaculada Conceição
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria da Silva Azevedo (nora Fernanda)
— Em honra de Nossa Senhora da Conceição
— Manuel Gomes Pimenta e familia
— José Alves da Lomba e familia (sobrinha Celeste)
— Manuel Barroselas Maciel
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— Brealinda Alves Miranda (aniv.), irmão e familia
— Adelino Azevedo (aniv.)
— António Alves dos Santos, esposa, filhos e genro 

(filha Alice)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Palmira Fernandes Pereira (19)

09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Imaculada Conceição
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Imaculada Conceição
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Manuel Ramos dos Santos e Antonio Sa Pereira 

Lomba
— Manuel Ferreira Martins e esposa (filho Albino)

11h00 – igreja matriz de Fão
— Imaculada Conceição
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Imaculada Conceição
Domingo           09 de dezembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Senhor
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (14)
— António da Lage Lima e suas irmãs (José Maciel)
— Rosa de Jesus Brás, marido, filhos, nora, netas e 

Albino Soares
— Albino Paço dos Santos e irmãos
— Domingos Alves dos Santos e familia (tia Teresa)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da  Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Avelino Gonçalves Pereira
— Maria Martins  Pinheira  (7)
— Joaquim de Souza Bezerra e Familia
— Alminhas do Lugar da Fonte (mc José Morais)
— Armando Rosas Martins, Adolfo Gomes Ferreira 

Martins e Familia
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Pe Eduardo Boaventura Rêgo

— Albino da Silva Baltasar, pai e cunhado
— Almas do Purgatório 
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos, pais e 

sogros
— António José da Silva e filho
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Barbosa Pires e pais
— José Alves Couto Júnior e família
— José de Sá Faria e família
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Ludovina Rosa da Silva, marido, filhos e família
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P. Manuel Ferreira da Torre e pais
— Paulo César Monteiro de Sá
— Renata Fernandes Couto 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltasar e família
— Sta. Rita de Cassia e Senhora de Fátima
Sexta-feira 07 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Gonçalves Cardante
— Ana Nazaré de Barros Lima, marido, filhos e genro
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almerinda Pereira Campos, marido, primos e 

cunhados
— José Martins Dias e esposa Idalina
— Manuel Jesus Ferreira, esposa e filhos
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Luis Miguel Costa Sa Pereira (mc pelos pais)
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Inácio Pimenta Alves Ribeiro e pais
— José Pereira Silva, pais e sogros
— Manuel Veloso Carvalho, irmã Alica e pais
— Maria Luisa Formoso Almeida 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Ação de graças a Santa Alexandrina
— Ação de graças a Santo António
— Ação de graças ao Coração de Jesus
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Cecília Gomes Pimenta
— Fancelina Gomes da Cunha, marido e cunhada 

Maria
— Joaquim Fernandes da Apresentação Mariz
— Joaquim Gonçalves Pereira e Maria Alves Santil
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Ludovina Martins Carreirinha
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Cancela Carreirinha e marido
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 08 de dezembro 
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Imaculada Conceição

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


