
Já falamos da Participação ativa e criativa. Hoje 
apresentamos, do nosso Programa Pastoral Ar-

quidiocesano um outro ponto que até nos é proposto 
na nossa Caminhada de Avento, tendo sempro com 
horizonte a PÁSCOA.

2. Avaliação sobre a missão 
A Igreja que está em Braga tem a missão de «ser o 

fermento de Deus no meio da humanidade, quer dizer 
anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mun-
do» (EG 114). Queremos «ser o lugar da misericórdia 
gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, 
perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do 
Evangelho» (EG 114).

O objetivo geral deste triénio pastoral aponta-nos a 
meta (visão) «onde» queremos chegar: «Gerar discípulos 
missionários e comunidades semeadoras de esperança 

que [...] assumam a 
inadiável renovação 
da Arquidiocese, com 
as suas Paróquias e 
Comunidades».

A partir daqui já 
podemos dar passos 
para avaliar onde 
estamos, onde que-
remos chegar e que 
caminho precisamos 
de percorrer para aí 
chegar. Uma comu-
nidade que se propõe 
ser semeadora de es-
perança reflete sobre 
as suas atuais opções 
pastorais, sobre as 
que precisam de ser 
postas de lado e as 
que têm de ser assu-

midas com urgência e eficácia. O que fazemos cumpre a 
missão de ser o fermento de Deus no meio da humanida-
de? Somos lugar da misericórdia gratuita, onde todos se 
sentem acolhidos, amados, perdoados e animados a viver 
segundo a vida boa do Evangelho? 

Uma comunidade semeadora de esperança precisa de 
«ser humilde, reconhecer as suas fragilidades e estar sem-
pre pronta a recomeçar. A humildade traduz-se também 
num modo simples e pobre de se apresentar ao mundo. Ser 
pobre [...] ajuda a centrar no essencial, [...] a desprender 
daquilo que não interessa para sermos ágeis, leves e livres 
para partir em missão» (D. Jorge Ortiga, Homilia de Páscoa, 
1 de abril de 2018).

Sabemos onde queremos chegar (visão). Sabemos qual 
é o caminho a percorrer (missão). Qual o primeiro passo 
que temos de dar para iniciar o caminho?

Um primeiro passo pode passar por «visitar» todas as 
atividades que se desenvolvem no dia a dia da comunidade 
cristã. 

2.º Domingo do Advento (Ano C)
1.ª Leit. – Bar 5, 1-9; 
Salmo – Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 1, 4-6. 8-11;
Evangelho – Lc 3, 1-6.
Podemos situar o tema deste Domingo à volta da 

missão profética. Ela é um apelo à conversão, à reno-
vação, no sentido de eliminar todos os obstáculos que 
impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo e ao 
coração dos homens. Esta missão é uma exigência que 
é feita a todos os baptizados, chamados – neste tempo 
em especial – a dar testemunho da salvação/libertação 
que Jesus Cristo veio trazer.

A primeira leitura sugere que este “caminho” de 
conversão é um verdadeiro êxodo da terra da escravi-
dão, para a terra da felicidade e da liberdade. Durante 
o percurso, somos convidados a despir-nos de todas as 
cadeias que nos impedem de acolher a proposta liber-
tadora que Deus nos faz. A leitura convida-nos, ainda, 
a viver este tempo numa serena alegria, confiantes no 
Deus que não desiste de nos apresentar uma proposta 
de salvação, apesar dos nossos erros e dificuldades.

A segunda leitura chama a atenção para o facto 
de a comunidade se dever preocupar com o anúncio 
profético e  manifestar, em concreto, a sua solidarie-
dade para com todos aqueles que fazem sua a causa do 
Evangelho. Sugere, também, que a comunidade deve 
dar um verdadeiro testemunho de caridade, banindo as 
divisões e os conflitos: só assim ela dará testemunho 
do Senhor que vem.

O evangelho apresenta-nos o profeta João Bap-
tista, que convida os homens a uma transformação 
total quanto à forma de pensar e de agir, quanto aos 
valores e às prioridades da vida. Para que Jesus possa 
caminhar ao encontro de cada homem e apresentar-lhe 
uma proposta de salvação, é necessário que os corações 
estejam livres e disponíveis para acolher a Boa Nova 
do Reino. É esta missão profética que Deus continua, 
hoje, a confiar-nos, com o testemunho de João Baptista:

– Preparou-se no “deserto”: o barulho das festas 
não é ambiente propício para anunciar  nem para ouvir 
o convite à penitência.  Para escutar a voz de Deus, é 
necessário criar um clima de silêncio, de escuta:  Que 
tal no advento, desligar a TV para termos momentos 
de “deserto”?

– Desprendimento: manifestado na sobriedade do 
comer e do vestir:   vestindo pele de camelo e comendo 
gafanhotos e mel silvestre... Temos o mesmo espírito 
de João Baptista? 

O caminho a seguir: ‘Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas’. Nem sempre se-
guimos o caminho recto, indicado por  Cristo: do amor, 
da doação, do serviço... Quais as estradas tortuosas a 
endireitar para chegar até Deus?
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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

Seja 
Solidário

    13 de dezembro (16h00 – 19h30)

Centro Paroquial de Gemeses

Bênção das Grávidas
Tal como nos últimos anos, teremos no próximo do-

mingo, dia 16 de dezembro, a Bênção das Grávidas na 
eucaristia das 12h00, na Igreja Matriz de Esposende.

Esta bênção estende-se a todas as paróquias da Unidade 
Pastoral, estando aberta a todas as grávidas que queiram 
aparecer, mesmo não pertencendo à Unidade Pastoral.

Agradecemos que as Mulheres Grávidas que contam 
receber esta bênção e que ainda não se inscreveram que 
o façam até quinta-feira, dia 13 de dezembro, para po-
dermos reservar os lugares e prepararmos uma pequena 
recordação que gostamos de oferecer.

Almoço de Natal dos Idosos (Apúlia e Fão)
Terminam segunda-feira, dia 10 de Dezembro, as 

inscrições para o tradicional Almoço de Natal, orga-
nizado 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. 

O Custo, por pessoa, é de 5,00 € (cinco euros).”

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

estão abertas as inscrições para a formação de infor-
mática 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.

Vacinação Antirrábica (Vila Chã)
No próximo sábado, dia 15, às 09h00, na sede da 

Junta de Freguesia, os interessados têm a oportunidade 
de vacinar os animais (canídeos e/ou felinos) por um 
preço mais acessível.

continua no próximo (In)formativo



Quarta-feira 12 de dezembro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e Manuel da Cruz 

Pimenta
— Maria Alves Solinho e Marido
— Nuno Machado Ferreira, Pais e Irmã
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais e irmãos e 

P.e José Brás e família
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Arminda Lopes Moreira
— Circulina Fernandes Faria Torres e Delfino Macha-

do Ribeiro
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Eugénia Fernandes Dias Hipólito 
— Isaias Luís Dias, esposa e genro
— Joaquim Fontão Pereira e esposa Maria Auxilia 

Moreira Domingues
— Laura Fernandes Eiras e família
— Manuel do Monte Gonçalves Real, esposa e genro
— Manuel Passos Rodrigues, sogros, pais, Vitor Mi-

guel Miranda, mãe e Manuel Martins Ribeiro 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Maria Lleite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Ação de graças a S. Bento
— Ação de graças a S. Torcato
— Amália do Nascimento Casimiro Torres e ação 

graças Sra. Fátima
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Carolina Azevedo da Venda
— Deolinda Belinho de Baixo, marido e filho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel Catarino Santil, irmão Armindo e pais
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc pais)
— Maria de Lurdes Martins Vasquinho
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais e sogros
Quinta-feira  13 de dezembro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— José da Silva Cardoso, esposa, cunhado Joaquim e 

família
— Manuel da Costa Barroso e cunhada Maria
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria Torres Faria e Silva e seus pais
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Almas (Promessa de Carlos Gonçalves)
— Irmãos da Confraria de Santo António

Segunda-feira 10 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Joaquim Gonçalves da Silva e sogros
— Virgínia Correia da Fonseca, Álvaro Machado, filha 

Glória e nora Laura
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Amândio Fonseca Penetra
— António Barros Peixoto, esposa e filho e Dr. Albino 

Campos
— António Fernandes Gaifém, esposa e filhos
— Belmiro Gomes Viana
— Carlos Morais da Benta
— Joaquim do Norte Miranda e pais
— Maria do Carmo Laranjeira Rites, Fernando Jesus 

Reis e filha Paula Cristina Laranjeira Reis
— Maria Emídia Moreira Morais e Laurentino Vidal 

da Silva 
— Pais e sogros de José Valdemar Faria e Maria Au-

gusta Pires de Morais e marido
— Rita Martins Torres, marido e filhos Adelino Torres 

do Monte e Maria Torres do Monte
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote
— António Lopes dos Santos e sogros
— Bernardina Rodrigues Leite
— João dos Santos Pereira
— Joaquim Faria Briote
— José, Joaquim e João
— Manuel Miranda dos Santos e cunhados José, Joa-

quim e João)
— Maria Calista Ferreira, marido e pais
— Maria do Céu Pinto Dias
— Maria Gomes da Silva e família
— Paulo César Gomes da Cruz
— P.e Manuel da Silva Pessoa
— Porfirio do Norte Eiras Hipólito e família
Terça-feira  11 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Brito Gomes, João Miranda Faria e Santa 

Luzia
— Adélio José Silva Matos, esposa e cunhada Teresa
— Joaquim Moreira Barros
— Manuel Martinho Mariz da Pena, pai e sogros
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Moreira Gomes, marido e filha
— Mário Vieira de Sousa e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (filha Adelaide)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltasar, pais e sogros
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António do Bento Queirós
— António José da Silva, filho e Manuel Meira Alves
— Carlos Cruz Silva e família
— Fernando Bento Queirós e António Jorge Miranda 

Pires
— José Alves Couto Júnior e família
— Justina Marques, marido, pais, e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— P.e António Ferreira Afonso, P. e José Pires Afonso 

e família  

16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Manuel Carlão (30.º dia)
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
— Alexandrina Alves Faria e familia (sobrinha Celeste)
— Amélia Pereira de Azevedo (1.º Aniv.)
— Baltazar Branco de Matos e cunhada Joyce Jansen 

Lage (sobrinhos Portela)
— Firmino Silva Azevedo, esposa e familia
— Irmãos vivos e falecidos da Confraria do Rosário
— Joaquim Carvalho Martins e sogra
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laura de Sousa, mãe e filha
— Maria Alves Maciel e marido
— Palmira Fernandes Pereira (20)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Tomé Gonçalves Serra (30.º Dia)
— Zacarias Martins Cardoso (30.º Dia)
— Maria Helena Nogueira Almeida Fortes Lima (1.º Aniv.)
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro Silva
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e Mãe
— Henrique Candeias
— Joaquim Ribeiro e esposa Beatriz da Conceição
— Rosália Gomes Santos, Maria dos Anjos Gomes 

Santos, marido e restante família  
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
Domingo           16 de dezembro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (15)
— Domingos de Sá Rosas (esposa)
— Félix de Sá Rosas (esposa)
— Herminda Alves do Paço e familia
— Joaquim Gonçalves do Vale e esposa 
— Joaquim José Alves
— José Alves Nogueira
— José Gonçalves Neiva, esposa e familia
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, Adelino Maciel 

Lopes e António Cristiano Lopes Ferreira (marido)
— Virgínia Alves dos Santos e familia (filha Celeste)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da  Confraria de Nossa Senhora do Rosário
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Lugar da Fonte (mc Helena Morais)
— Francisco Alves e esposa
— Maria Martins  Pinheira  (08)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Manuel José Martins Neiva Soares

19h00 – igreja matriz de Esposende
— Albino Pedrosa Viana e esposa, Maria da Glória 

Lopes de Miranda
— António Moreira Ferreira
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, mariso e filha
— Albino Gonçalves Penteado
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Brás Júnior, Manuel Alves Sampaio e família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Augusto Rafael Couto Costa 
— Aurélio Ferreira Pires 
— Cândido António Pires, pais e família
— Fernando Barbosa Pires e pais
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Montiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltasar e família
— Vera Rosália Neiva, avô e família
Sexta-feira 14 de dezembro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Ervino da Cruz Viana, esposa, nora e genro
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro
— Arcelina Leites Faria Ferreira e filho Marcio Filipe 

Faria Ferreira
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Augusta Pires Morais
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António da Conceição
— Manuel da Vinha Catarino
— Zacarias Lopes Fernandes Monte e esposa 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— António Catarino de Azevedo e Manuel Azevedo 

Arantes (falecido no Brasil)
— António Fernandes da Fonte, esposa e filho Joaquim
— Aurélia Linhares de Campos
— Belmiro Morgado Viana
— Clementina Reis do Monte
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves e esposa
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Gomes Vasco, Rosa F. Pereira da Vinha e 

Manuel Fernandes Escrivães
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Cruz Veiga
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 15 de dezembro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Amas
— Renata Fernandes Couto (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


