
Que podemos fazer para narrarmos a nossa 
história com Deus? 

Um primeiro passo pode passar por desenvolver estra-
tégias e propostas que despertem a importância de cuidar 
da vida espiritual pessoal e comunitária. 

O envolvimento em atividades paroquiais não significa 
necessariamente o crescimento da dimensão espiritual de 
uma pessoa. Aliás, «todas as nossas decisões não passarão 
de ‘decorações’, que, em vez de exaltar o Evangelho na 
nossa vida, acabarão por o recobrir e sufocar. Para todo o 
discípulo, é indispensável estar com o Mestre, escutá-Lo, 
aprender d’Ele, aprender sempre. Se não escutarmos, 
todas as nossas palavras serão apenas rumores que não 
servem para nada» (Exortação Apostólica sobre a chamada à 
santidade no mundo atual [GE], 150).

A adoração eucarística pode ser outro passo eficaz 
para alimentar o desenvolvimento da vida espiritual pes-
soal e comunitária. Centrar a comunidade (paroquial) à 
volta da Eucaristia é centrá-la à volta de Jesus Cristo: a 

comunidade reúne para 
se encontrar com Ele, O 
louvar e adorar.

6. Alargar os hori-
zontes da missão

Os discípulos mis-
sionários de Jesus Cristo 
são desafiados a alargar 
os horizontes da missão, 
a «entrar com todas as 
forças nos processos 
constantes de renova-
ção missionária, pois, 
hoje, cada terra e cada 
dimensão humana são 
terra de missão à espera 
do anúncio do Evan-
gelho» (Nota Pastoral da 

Conferência Episcopal Portuguesa para o Ano Missionário e o 
Mês Missionário Extraordinário, 5).

As missões podem ser espiritualmente inspiradoras. 
O trabalho das missões aparece como um caminho eficaz 
para aprofundar o discipulado. Experimentar o serviço, 
através da ajuda aos outros, em diferentes ambientes, 
pode ter um impacto profundo naquele que está a ajudar.

O Ano Missionário convida-nos a despertar «o entu-
siasmo missionário. E que este jamais nos seja roubado!» 
(Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa para o Ano 
Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 10).

2.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 62, 1-5; 
Salmo – Sal 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 4-11;
Evangelho – Jo 2, 1-11.
A liturgia de hoje apresenta a imagem do casamento 

como imagem que exprime de forma privilegiada a 
relação de amor que Deus (o marido) estabeleceu com o 
seu Povo (a esposa). A questão fundamental é, portanto, 
a revelação do amor de Deus.

A primeira leitura define o amor de Deus como um 
amor inquebrável e eterno, que continuamente renova 
a relação e transforma a esposa, sejam quais forem as 
suas falhas passadas. Nesse amor nunca desmentido, 
reside a alegria de Deus.

A segunda leitura fala dos “carismas” – dons, 
através dos quais continua a manifestar-se o amor de 
Deus. Como sinais do amor de Deus, eles destinam-se 
ao bem de todos; não podem servir para uso exclusivo 
de alguns, mas têm de ser postos ao serviço de todos 
com simplicidade. É essencial que na comunidade 
cristã se manifeste, apesar da diversidade de mem-
bros e de carismas, o amor que une o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo.

O Evangelho apresenta, no contexto de um casa-
mento (cenário da “aliança”), um “sinal” que aponta para 
o essencial do “programa” de Jesus: apresentar aos 
homens o Pai que os ama, e que com o seu amor os 
convoca para a alegria e a felicidade plenas.

O que nos fica da Liturgia da Palavra de hoje? A 
gratidão a Cristo por ter vindo, por ter manifestado a 
Sua glória no nosso mundo tão pobre e na nossa vida 
tão ameaçada pelas trevas. Fica também a consciência 
de que somos o povo de Deus da Nova Aliança, povo 
nascido da encarnação, da morte e da ressurreição de 
Cristo. Fica ainda a certeza de que Ele permanece co-
nosco, alimentando e construindo a Sua Igreja-Esposa 
na força do Espírito Santo – esta Igreja que é una, santa 
e nossa mãe católica. 

A Igreja será sempre Esposa, será sempre bela, sem 
mancha nem ruga, será sempre santa, apesar dos peca-
dos dos seus membros. Ela é a Amada, a Escolhida... a 
ornada com o a jóia do Espírito Santo. Se formos fiéis 
a esse Espírito, vinho novo do Reino de Deus, seremos 
pessoas novas na nossa vida: novos sentimentos, novo 
modo de ver e de agir, de sentir e de enfrentar as situa-
ções da vida. Nem os fracassos, nem as tristezas, nem 
as lágrimas, nem mesmo a morte nos poderão tirar a 
alegria e a certeza de viver. Fica também a certeza de 
que, como Igreja, como Comunidade dos discípulos de 
Cristo, o Espírito nos vivifica, nos guia, nos une e nos 
conduz sempre. Não temamos!... Cristo que habitou 
entre nós, conosco continua na através do seu Espírito. 
Se formos fiéis à sua ação, a nossa Comunidade será 
viva, os carismas e ministérios serão abundantes.
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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 ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Reunião das Fabriqueiras 
A habitual reunião anual de formação dos Con-

selhos Económicos (Fábicas da Igreja) tem este ano 
como tema a Lei da proteção de dados. 

Para os Arciprestados de Esposende e Barcelos 
esta formação será no Centro Paroquial de Barce-
linhos, no dia 31 de janeiro, às 21h00. 

Anuais do Coração de Jesus (Esposende) 
No ano de 2018 foram cobrados os anuais dos 

Associados do Sagrado Coração de Jesus no valor 
de 1.410,00 € (mil quatrocentos e dez euros), que foram 
entregues à Fábrica da Igreja.

Obras na igreja do Bom Jesus (Fão) 
Estão a decorrer as obras de restauro do Altar-Mor 

na  igreja do Senhor Bom Jesus de Fão. Se formos ge-
nerosos para este restauro poderemos dar continuidade 
às obras com os restauro dos outros dois altares laterais.

Não tenhamos receio de sermos generosos para pre-
servar o legado dos nossos antepassados e honrarmos 
o nosso Bom Jesus.

Inscrições para o CPM
Estão abertas as inscrições para o CPM de 2019, 

que completará a sua 46.ª Edição. 
As datas para a realização dos encontros com os 

noivos são: 2 – 9 – 16 – 23 – 29 e 30 de março de 2019, à 
noite.  As inscrições podem ser feitas junto dos Párocos.

Os grupos de Jovens “Nova Era” (Fonte Boa) e de 
Fão, convidam todos a estarem presentes no Festival de 
Reis 2019, uma atividade dinamizada pelo movimento 
JOEMCA – Jovens em Caminhada, que este ano se 
realiza no Centro Paroquial de Fão, pelas 21h00 do dia 
26 de Janeiro de 2019. Contamos com todos!

continua no próximo (In)formativo



18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças ao Arcanjo S. Miguel
— Ana Ferreira de Carvalho e pais
— Ana Gonçalves Moreira Real, marido, filha, genro 

e noras
— Cândida Reis Graça
— Manuel Gomes Mendanha, esposa e filhos
— Rufino Ferreira Soares, pais e sogros
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Almas do Purgatorio
— Avelino Miranda Figueiredo
— Maria de Deus Aguiar
— Teresa Martins Alves Feigueiras, pais e irmãos e 

Maria Gonçalves Pereira
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Angélica Moreira da Silva e marido
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emília dos Santos Hipólito, marido e filhos
— Imaculada Coração de Maria M.C. Maria Luisa
— Manuel Martins Cardoso 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

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

Batista Cerqueira
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves
— Maria do Monte Gonçalves Real 
— Olinda de Oliveira Ribeiro, marido, filho, genro, 

pais e sogros    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Adélia Moreira
— António de Azevedo Linhares e sogros
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Gracinda de Azevedo Linhares e marido
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Lúcia de Sá Escrivães
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Moreira Torres
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
Quinta-feira  24 de janeiro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Eugénia Vale Rodrigues, marido e filhas
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Manuel da Cruz Vasco, pais, irmã e sogros
— Manuel da Silva Félix
— Maximino de Matos e Adelino Gomes da Cruz
— Virgínia da Cruz Barros e família
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António José Alves, esposa e família
— Manuel Caseiro dos Santos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— Júlia Maria Meira, marido e nora
— Maria Teresa Gomes Vieira e família
— Natália Carla Faria
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Irmãos da Confraria das Almas

Segunda-feira 21 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Maria de Lurdes Afonso de Faria
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adriano Faria de Campos (mc Irmandade)
— António Gomes Viana (mc Irmandade)
— Carlos Barros Reis e esposa  (mc Irmandade)
— José da Fonte Gaifém  (mc Irmandade)
— José Manuel Rodrigues da Silva  (mc Irmandade)
— Maria Angelina Teixeira da Silva  (mc Irmandade)
— Carolina Carvalho Caseiro Júnior
— Manuel Tomé Simões
— Maria de Lourdes Lopes Gaifém
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e irmãos
— Bernardina Rodrigues Leite
— Clara Fontão, marido e filhos
— Jaime Gomes Ferreira Martins, pais e irmãos
— João dos Santos Pereira e pais
— Jorge Fontão Pereira
— Manuel da Silva Dias Afonso e família
— Maria Correia, marido e genro
— Maria da Conceição Dias da Cruz e Serafim Alves 

da Quinta
— Maria Gomes Correia, marido e genro
— Narciso Figueiredo Carvalho
Terça-feira  22 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Anselmo Novo
— Cecília dos Santos Garcia, filho e genro
18h15 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Alzira Gomes Alves, marido e genros
— Manuel Carvalho Miranda e esposa
— Maria da Silva Cachada, marido, genro e Maria 

Ribeiro Alves
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Olívia Rosa Ferreira, marido e genro
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelaide Abreu Balatazar, pais e sogros
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós
— David Francisco Ramos, esposa, António Sá e 

esposa
— Emília Gonçalves da Silva Neto e família
— Joaquim da SIlva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Maria Glória Dias Branco, pai e avós
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros
— P.e António Ferreira da Torre, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa de Abreu Baltazar
Quarta-feira 23 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Vírginia de Barros Lima, marido e filhos

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Amélia Pereira da Silva, filhos, marido, noras, 

genros e neto (neta Maria Amélia)
— António Miranda da Silva
— António Pereira de Azevedo e familia (filha M. do 

Carmo)
— Brilhantina Ferreira da Silva
— Carolina Martins Alves de Faria, marido e irmãos
— José Domingos Martins Vilas Boas (1.º aniv.))
— José Francisco do Vale  (1.º aniv.))
— Palmira Fernandes Pereira (26)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Alice Real GomesTomé (30.º dia)
— Maria Carminda Agra Pereira (30.º dia
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves (1.º aniv.)
— Maria Adelaide Reina dos Santos (1.º aniv.))
— João Carlos Pereira Fonseca
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Maria de Azevedo Gomes
— Maria de Deus Aguiar
— Maria do Patrocínio Alves de Matos e  Rosa Ferreira 

Martins, marido e filhos
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos
Domingo           27 de janeiro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (20)
— Adelino da Silva, avós e sogros (Domingos da Silva)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— Baltazar Branco de Matos
— Eduardo Maciel dos Santos e familia
— Herminda Alves do Paço
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Cruzeiro
— Adelino Morgado  Portela e pai
— Avelino Gonçalves Pereira
— Francisco Alves e esposa
— Jose Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Manuel Martins do Monte, esposa e família
— Maria Martins Pinheira (14)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Laurinda Nunes da Silva
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Mons. Adelino Pedrosa 

— Albino Sampaio da Silva e família
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Aurélio Ferreira Pires
— Eugénio Ribeiro, esposa e filho
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Fernando Branco Rossas e pais
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel Sampaio Baoaventura, pais e irmãos
— Maria Barbosa
— Olívia Rossas Fernandes e família
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
Sexta-feira 25 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Artur Moreira Oliveira
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças ao Arcanjo S. Miguel
— António Nogueira
— Francisco José Ferreira Lopes
— Isaura Fernandes Ribeiro e Maria Adelaide Ribeiro 

Ferreira
— José Salvador Graça da Silva 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Maria de Deus Aguiar
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados 
— António José da Torre Pereira e esposa
— Clarminda Fernandes Torres, marido, filho e pais
— Manuel Fradique Gonçalves Souto
— Zacarias Martins Afonso e família 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Aurélia Linhares de Campos
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim F. Pereira, Clementina F. Pereira e Manuel 

F. Pereira (mc Rafael)
— Joaquim Mariz da Cruz
— José Joaquim Gomes Dourado
— Júlia Maciel de Sousa
— Laurinda Fernandes Escrivães, marido, filhos e genro
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Fernandes Santil, esposa e filhos
— Manuel Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves 

Neves
— Maria Adelaide Vinha Pontes
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Domingues Mariz e marido
Sábado 26 de janeiro 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— António de Bento Pires
— P.e José Pires Afonso e P.e Carlos Martins de Lima
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Santa Marinha
18h00 – igreja matriz de Fão
— Albertina Leite (30.º Dia)
— Maria Elisa Graça do Vale de Oliveira (1.º Aniv.º)
— João Carlos Cardoso Pereira da Fonseca (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


