
Oxalá este Natal que estamos a viver nos traga a 
Conversão ao Evangelho, para darmos continuida-

de à proposta do caminho pascal a percorrer nas comu-
nidades cristãs da nossa arquidiocese de Braga. Assim, 
seremos, de verdade, Missionários da Esperança!... 

A Palavra de Deus é o fundamento de toda a pastoral, 
de toda a ação evangelizadora. Bento XVI, na Exortação 
Apostólica sobre a Palavra de Deus na vida e na missão 
da Igreja (VD), anseia por uma «redescoberta, na vida da 
Igreja, da Palavra divina, fonte de constante renovação, 
com a esperança de que a mesma se torne cada vez mais 
o coração de toda a atividade eclesial» (VD 1). Fixemos, 
neste ano pastoral, esta expressão: a Palavra de Deus 
seja sempre o coração de toda a atividade eclesial.

Neste mesmo sentido, o Papa Francisco, na proposta 
de renovação eclesial, deseja que a Sagrada Escritura 
seja uma porta aberta para todos os cristãos, pois a 
evangelização exige familiaridade com a Palavra de Deus, 

sendo, por isso, neces-
sário promover a sua 
leitura orante pessoal e 
comunitária (cf. EG 175). 

Um primeiro passo 
para ajudar o cristão e a 
comunidade a crescer e 
amadurecer espiritual-
mente pode ser a cria-
ção (ou continuação) de 
«Grupos Semeadores 
de Esperança», como 
propõe o presente pla-
no pastoral: «grupos 
de partilha da Palavra 
de Deus, como lugares 
onde se cultivam os 
rebentos de um mundo 

novo mais justo e fraterno, onde se faz a sementeira da 
cultura do encontro, da fraternidade e da esperança». Es-
tes pequenos grupos atuam como pontes para a pertença, 
o que conduz ao sentido mais profundo do discipulado 
e de comunidade.

Ao reunir em pequenos grupos para a escuta da Pa-
lavra e para que a Palavra se faça vida e a nossa vida se 
faça Palavra, descobriremos a verdade das afirmações do 
Papa Francisco: «A Palavra possui, em si mesma, uma tal 
potencialidade, que não a podemos prever. [...]. A Igreja 
deve aceitar esta liberdade incontrolável da Palavra, 
que é eficaz a seu modo e sob formas tão variadas que 
muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões 
e quebrando os nossos esquemas» (EG 22).

Domingo da Epifania do Senhor
1.ª Leit. – Is 60, 1-6; 
Salmo – Sal 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13;
2.ª Leit. – Ef 3, 2-3a. 5-6;
Evangelho – Mt 2, 1-12.
A liturgia deste Domingo leva-nos à manifestação 

de Jesus como “a luz” que atrai a si todos os povos da 
terra. Essa “luz” incarnou na nossa história, a fim de 
iluminar os caminhos dos homens com uma proposta 
de salvação/libertação.

A 1.ª Leitura anuncia a chegada da Luz salvadora 
de Javé, que alegrará Jerusalém e que atrairá à cidade 
de Deus os povos de todo o mundo. 

A 2.ª Leitura afirma que a presença salvadora de 
Deus no meio do povo não se destinará apenas a Jeru-
salém, mas a todos os povos. 

No Evangelho, vemos a concretização das promes-
sas: ao encontro de Jesus vêm os “magos”, atentos aos 
sinais da chegada do Messias, que O aceitam como 
“Salvação de Deus” e O adoram. 

O texto do Evangelho não é uma reportagem da 
visita de três chefes de estado a outro país. É uma cate-
quese para apresentar Jesus como Salvador de todos os 
homens. Os Magos representam os homens do mundo 
inteiro, que se põem a caminho de Jerusalém com as 
suas riquezas para encontrar a Luz salvadora de Deus, 
que brilha sobre a cidade. A Estrela não é um astro no 
céu, mas Jesus, a Luz que ilumina todos os homens.

Meditemos as ATITUDES dos principais perso-
nagens...

Os Magos: Atentos, viram a estrela e puseram-se a 
caminho... Não deixaram para depois... Não desistiram 
perante o cansaço da longa viagem...  Não desanima-
ram com o desaparecimento da estrela, nem com a 
indiferença dos habitantes de Jerusalém: perseveraram 
até o fim e acabaram por encontrar o que procuravam. 
Não foram de mãos vazias... Oferecem o que de melhor 
tinham...

Os Doutores da Lei: Souberam indicar muito bem 
o caminho aos magos, mas não foram a Belém...

Herodes: Ganancioso, tinha o poder em suas 
mãos... e uma criança indefesa, que amedronta esse 
rei poderoso e sua luxuosa corte....

Duas atitudes se vão repetir ao longo do Evangelho: 
– O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os 

“magos” do oriente (que são pagãos) O adoram; 
– Herodes e Jerusalém “ficam perturbados” e pla-

neiam a sua morte, enquanto que os pagãos sentem uma 
grande alegria e reconhecem-n’O como o seu Senhor.

– Diante de Jesus, as atitudes são diversas: vão 
desde a adoração dos “magos” até à rejeição total de 
Herodes, passando pela indiferença dos sacerdotes e 
dos escribas: Eles conheciam bem as Escrituras, mas 
não foram ao encontro do Messias. 

Com quem nos identificamos?
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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

Gandra e Gemeses
Porque durante esta semana o Pároco se encontra em 

Retiro, não serão celebradas eucaristias nas paróquias, de 
segunda a sexta-feira, As missas que estavam marcadas 
para esses dias foram reagendadas para outro dia.

Cantar as Janeiras em Apúlia 
O Grupo dos Sargaceiros da Casa do Povo de Apúlia 

pretende manter viva a tradição de cantar As Janeiras. 
Assim durante todo o mês de Janeiro iremos tentar chegar 
à casa de todos os Apulienses desejando, de porta em 
porta, um Feliz Ano Novo.

Os donativos recolhidos servirão para dotar a Casa 
do Povo de todas as condições necessárias para receber 
atividades como Teatro, Dança, entre outros espetáculos. 
Com intuito de reunir as condições necessárias para a 
realização destas atividades, pretendemos adquirir um 
de sistema de som, um sistema de luzes e uma cortina 
para o placo.

A Direção da Casa do Povo de Apúlia, em nome de 
todos os elementos do Grupo dos Sargaceiros da Casa 
do Povo de Apúlia, agradece todo o carinho e contributo 
manifestados no acolhimento que dão ao “Cantar as 
Janeiras.”

LIAM de Apúlia faz oferta
O grupo da LIAM (Liga Intensificadora da Ação 

Missionária) de Apúlia entregou ao P. Adélio Matos 
(espiritano), para as Missões, a quantia de 50,00 € (cin-
quenta euros).

Festa de Reis Vila Chã
A Associação de Pais da Escola de Vila Chã tem o 

prazer de convidar toda a comunidade a assistir à sua festa 
de Reis e ao concerto Da Banda de Sopros de Antas com 
pequenas apresentações dos alunos da escola.

A festa realiza-se dia 12 de Janeiro às 21h30 no salão 
do Centro Paroquial de Vila-Chã

Leilão do Menino Jesus (Fonte Boa)
Como habitual a Confraria do Santíssimo realizará no 

próximo dia 13 de janeiro, domingo, o Leilão do Menino 
Jesus. Haverá concentração ás 14h00 no Café Tasse Bem, 
seguindo em cortejo até o Centro Paroquial Social de 
Fonte Boa, onde se realizará o respectivo Leilão. Apelasse 
assim á participação e colaboração de todos.

Mordomos de Fonte Boa para 2019
A “Passagem de testemunho” (tomada de posse) terá 

lugar no próximo sábado, dia 12 de janeiro, na eucaristia 
das 18h00. Desde já agradecemos aos novos Mordomos 
a sua disponibilidade para o serviço. São eles:

Pedro Ricardo Pontes Lourenço
André Linhares Santil
Ruben André Pontes Cruz

continua no próximo (In)formativo



dos
— Maria dos Prazeres de Almeida e Porfirio Dias do 

Vale e filho
— Zacarias Martins Cardoso
— Manuel Ferreira da Costa, esposa, filhos e genro   
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Amália do Nascimento Casimiro Torres e ação 

graças a Nossa Senhora de Fátima
— António de Azevedo Linhares
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Campos Silva, Deolinda Gonçalves Silva e 

filho
— José Joaquim Cruz Vendeiro e família
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Caseiro, sogros, cunhada Maria, 

cunhado Manuel e António
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria da Eira Vidal e Romão Domingues da Venda
— Maria Mariz da Cruz
Quinta-feira  10 de janeiro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Félix de Miranda, marido e filho Celestino
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Filipe Manuel Martins da Silva e avós
— Joaquim Domingues Martins, esposa, filhos e netos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
— José Manuel Barros Marques
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Aurélio Ferreira Pires
— Beatriz Pinheiro Neto, marido, filhos e nora
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 11 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Almas
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria Angelina Pereira Lage e filho, João Pedro 

Lage Pereira
18h00 – igreja matriz de Fão
— Confraria das Almas
— Ação de graças a S. Miguel Arcanjo
— Ação de graças ao Sr. Bom Jesus e Nossa Senhora 

de Fátima 

Segunda-feira 07 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Irmãos da Irmamdade do senhor Bom Jesus
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Fernandes do Padre
— António Fernandes de Faria, esposa e filho
— António Gonçalves Cruz e esposa
— Manuel Fernandes Barros, pais e irmão João
— Manuel Miranda dos Santos, pais e sogros
— Maria Lopes Fernandes Leite
— Rosália Domingues da Venda, marido e filhos
Terça-feira  08 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Amadina Alves Martins Sá Pereira
— Anselmo Novo
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adolfo Lopes Miranda, esposa, filha, neta e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Ismael Francisco Barros, esposa, filha e genro
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Maximino de Matos e Teresa Félix
— Teresa Gomes Moreira, marido, filhos, nora e irmão
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós
— António Gonçalves Branco
— Fernando Bento Queirós, pais e irmãos
— Joaquim Pires Afonso, esposa, filha, genro e família
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Justina Teresa da Torre e família
— Manuel Meira Alves
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, mariso, pais e irmãos
— P.e António Ferreira da Torre, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa de Abreu Baltazar e neto 
Quarta-feira 09 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Maria Manuela Ferreira da Silva e filho
— Samuel António Vieira dos Santos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças a S. Miguel Arcanjo
— Amélia da Silva Vilela 
— Elvira de Jesus Ferreira e marido
— Laurentino Ferreira Morgado, filho e familiares
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Arminda Lopes Moreira
— Dialina Dias da Silva, pais e cunhado Albino  
— Maria Alexandrina Silva da Torre, sogros e cunha-

Domingo           13 de janeiro

Festa do Baptismo do Senhor
Ao fazer a transição entre o Tempo de Natal e 

o Tempo Comum a Igreja convida-nos a celebrar a 
Festa do Baptismo do Senhor.

O Baptismo de Jesus é um momento importante 
na sua vida. Prova disto é o facto dos quatro evan-
gelhos canónicos narrarem a cena do baptismo de 
Jesus (Mateus, Marcos e Lucas) ou fazerem referência 
a tal acontecimento (João). Na verdade, com o bap-
tismo de Jesus por João Baptista nas margens do rio 
do Jordão, dá-se o início da vida pública de Jesus.

Pelo Baptismo a Páscoa de Cristo acontece nas 
nossas vidas: morremos para o pecado e nascemos 
para a vida da graça. Além disso, pelo baptismo tam-
bém nos tornamos filhos de deus. De certa maneira 
podemos dizer que quando alguém é baptizado os 
céus voltam-se a abrir e volta-se a escutar uma voz 
que diz “tu és o meu filho muito amado”.

A celebração do baptismo de Jesus interpela-nos. 
Como estou eu a viver a minha vocação baptismal? 
Quem se cruza comigo nos caminhos deste mundo 
sente o odor da Páscoa que aconteceu na minha 
vida pelo baptismo? Vivo como filho de Deus e em 
obediência aos seus mandamentos? Vivo em soli-
dariedade com toda a igreja à qual fui agregado 
pelo baptismo?

A celebração do baptismo do Senhor, início 
do seu ministério público, convida-nos a reavivar 
a nossa vocação de baptizados: filhos de Deus e 
testemunhas da Páscoa de Cristo. 

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 de Santo António
— Adelino da Lage Maciel (19)
— Brilhantina Ferreira da Silva
— José Gonçalves Neiva, esposa e familia
— Manuel Barroselas Maciel
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora de Fátima
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Nossa senhora de Fátima
— António Julio Penarroias e Manuel Penarroias
— Joaquim Fernandes Ferreira, esposa e filhos
— Maria Martins Pinheira (12)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Maria da Silva Duarte e família 

18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Delfina Fernandes Ribeiro 
— Manuel Eusébio da Silva, esposa e Maria Belmira 

Alves de Sousa
— Serafim Pereira Casais, esposa e neto 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Álvaro Vinha da Fonte e pais
— António Azevedo Linhares e sogros
— Aurélia Linhares de Campos
— Cândido Pereira Dias Vinha e família
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira, marido e cunhado
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Cruz Veiga
Sábado 12 de janeiro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Bento Queirós
— P.e Mnuel Gonçalves Jorge
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja matriz de Fão
— Jesus Gomes Viana (7.º dia, falecido no Brasil)
— Armando Barbosa Rodrigues (1.º Aniv.º)
— Alice Magalhães do Vale (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
—  Manuel Santil Cabreira (1.º Aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adosinda Albina Sá Maciel dos Santos (filha Helena)
— António Miranda da Silva
— António Pereira de Azevedo e familia (esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Gomes de Azevedo e familia
— Manuel Matos Ferreira (filha)
— Palmira Fernandes Pereira (24)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria da Conceição Almeida (30.º dia)
— António Dias Torres (1.º Aniv.º)
— Joaquim Gonçalves Figueiredo (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— António Maria de Azevedo Gamas
— António Martins de Matos, pais e irmã, e  Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
— Avelino Miranda Figueiredo
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Maria Dolores do Vale Azevedo e familia
— Mário Ferreira Morgado
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Gonçalves Cardante (1.º Aniv.º)
— Pedro Nunes Monteiro (1.º Aniv.º)

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


