
Recordemo-nos que estaamos a viver um Ano 
Missionário, e que este nos convida a despertar 

«o entusiasmo missionário. E que este jamais nos seja 
roubado!» (Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 10).

Um primeiro passo pode passar dar a conhecer melhor 
o Centro Missionário Arquidiocesano de Braga: orga-
nismo que promove e coordena a formação, animação e 
cooperação missionária de todos os cristãos. E, com o seu 
apoio, criar ou renovar grupos missionários paroquiais, 
«‘laboratórios missionários, células paroquiais de evan-
gelização que, em consonância com as OMP e os Centros 
de animação missionária dos Institutos Missionários, 
possam fazer com que a missão universal ganhe corpo 
em todos os âmbitos da pastoral e da vida cristã’, que nos 
animem a ter a coragem de alcançar todas as periferias 
que precisam da luz do Evangelho, numa missão total 
que deve envolver Todos, Tudo e Sempre» (Nota Pastoral 
da Conferência Episcopal Portuguesa para o Ano Missionário e 
o Mês Missionário Extraordinário, 8).

Um outro passo, significativo para os nossos dias, pode 
ser dado em sintonia 
com outras comunida-
des (paroquiais). Uma 
comunidade semeadora 
de esperança não vive 
isolada, antes esforça-se 
em promover a comu-
nhão também com as 
outras comunidades, a 
começar pelas que lhe 
são próximas geografi-
camente, com as quais 
pode estabelecer pro-
fícuos laços pastorais. 
«Longe vão os tempos 
em que as comunidades 
trabalhavam de modo 
isolado e eram autossu-

ficientes. Longe vão os tempos do bairrismo e dos projetos 
pessoais. [...] Peço, por isso, a todas as comunidades 
cristãs que se preparem para o futuro, que trabalhem em 
conjunto e coloquem a render os seus talentos em favor 
das comunidades vizinhas» (D. Jorge Ortiga, Homilia de 
Páscoa, 1 de abril de 2018). 

Próxima, ainda que geograficamente distante, temos 
a ‘nossa’ paróquia de Santa Cecília de Ocua, em Mo-
çambique. O projeto «Salama» é um grito permanente à 
responsabilidade na partilha da nossa fé cristã. 

3.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; 
Salmo – Sal 18 B, 8. 9. 10. 15;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 12-30;
Evangelho – Lc 1, 1-4: 4, 14-21.
A liturgia deste Domingo coloca no centro da nossa 

reflexão a Palavra de Deus: ela é, verdadeiramente, o 
centro à volta do qual se constrói a experiência cristã. 
Essa Palavra não é uma doutrina abstracta, para deleite 
dos intelectuais, mas é, primordialmente, um anúncio 
libertador que Deus dirige a todos os homens e que 
incarna em Jesus e nos cristãos.

Na primeira leitura, exemplifica-se como a Palavra 
deve estar no centro da vida comunitária e como ela, 
uma vez proclamada, é geradora de alegria e de festa.

A segunda leitura apresenta a comunidade gerada 
e alimentada pela Palavra libertadora de Deus: é uma 
família de irmãos, onde os dons de Deus são repartidos 
e postos ao serviço do bem comum, numa verdadeira 
comunhão e solidariedade.

No Evangelho, apresenta-se Cristo como a Palavra 
que se faz pessoa no meio dos homens, a fim de levar 
a libertação e a esperança às vítimas da opressão, do 
sofrimento e da miséria. Sugere-se, também, que a 
comunidade de Jesus é a comunidade que anuncia ao 
mundo essa Palavra libertadora.

Num mundo de tantas verdades, de tantas mentiras, 
de tantas seitas, lendas e mitos... Num mundo que se 
transformou numa cokteil de religiões, onde cada um 
faz a sua, na sua medida e do seu modo, na proporção 
e no gosto do seu comodismo, é preciso recordar que 
só em Cristo Deus Se revelou  plenamente; só Cristo 
é a Verdade do Pai; só Ele, o Caminho para Deus; só 
n’Ele encontramos a Vida em abundância. Cristo é o 
único Caminho, Verdade e Vida... Mas não qualquer 
Cristo! Não um Cristo inventado, não um Cristo “meu”, 
do meu tamanho e do meu gosto. O Cristo que o Pai 
revelou, o Cristo vivo e atuante, é Aquele presente na 
Palavra guardada, pregada e testemunhada pela Igreja 
com a assistência do Espírito Santo; é Aquele que se dá 
nos sacramentos da Igreja; é Aquele que está presente 
na Igreja que no Credo professamos como sendo única, 
católica e apostólica. 

Mas ninguém pode ser cristão sozinho. Cristo não 
é salvador pessoal de ninguém. Ele é o Salvador do 
Corpo que é a Igreja (cf. Ef 5,23). Nós somos salvos 
no Corpo de Cristo, enquanto membros do povo da 
Aliança, que é a Igreja. Nesta, quem nos une é o Amor 
de Cristo e nela, cada um de nós tem uma missão, uma 
função. Qual é a minha e a tua? Quais são as nossas?  

Como membros da Igreja, somos o Corpo vivo de 
Cristo, vivificado pelo Espírito Santo. A Igreja não existe 
por ela mesma: ela vive do Espírito do Cristo. A Igreja não 
escolheu Cristo: ela foi por Ele amada, por Ele fundada, 
por Ele escolhida e é por Ele sustentada e vivificada.
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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. 

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.

Inscrições
para o Crisma 

Embora dependendo da nome-
ação de um novo Bispo Auxiliar 
para a nossa Arquidiocese de Bra-
ga, está previsto, mas ainda sem 
datas, ser realizada a Visita Pasto-
ral ao Arciprestado de Esposende ainda este ano.

Como em ano de Visita Pastoral admitimos à 
celebração do Crisma outros fiéis que não só os que 
fizeram os 10 anos de catequese, desde que tenham 
a idade igual ou superior a 20 anos, tendo em vista 
a sua preparação, e para que a possamos organizar, 
abrimos agora inscrições.

Estas podem ser feitas em fichas próprias que 
podem ser levantadas na sacristia de cada paróquia 
e entregues ao pároco ou feitas via internet, através 
do link https://goo.gl/forms/axzuo1eaTH2L4YaK2.

As inscrições encerram no dia 28 de fevereiro.
Aproveitamos para lembrar alguns critérios de 

admissão ao Crisma:
1. Quem não quer a formação cristã que a Igreja 

lhe oferece (Catequese e aulas de EMRC, encontros 
de formação cristã), que o ajuda a conhecer e amar 
cada vez mais Cristo e a sua Igreja não pode, nem 
deve, nem precisa de ser crismado.

Para celebrar o Sacramento da Confirmação é pre-
ciso estarmos preparados. Essa preparação consegue-se 
com a Catequese, que a Igreja nos oferece ao longo 
de 10 anos, mas também com as aulas de EMRC nas 
escolas e, agora, com estes encontros de preparação 
para o Crisma em Visita Pastotal. Só sabendo com 
quem contamos (quem quer mesmo ser Confirmado 
na Fé) poderemos organizar a sua formação.

Continuaremos esta reflexão na próxima semana.

continua no próximo (In)formativo



18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Maria Domingues Ferreira Neves , marido  e família
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Sagrado Coração de Jesus (mc Emílio Hipólito)
— Angélica Moreira da Silva e marido
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Gabriel Gonçalves Lopes
— Gracinda Conceição Almeida
— José Dias Lopes e esposa
— José Manuel Faria da Costa Monteiro
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Manuel Martins Cardoso
— Maria Adelide Reina dos Santos e filho Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Alvim Maia, pais e irmãos
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro 
— Severa Rodrigues Lima e filho Avelino
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Carolina Azevedo Vasquinho, Manuel Campos 

Neves e Arménio Mariz Faria
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Hermínia Azevedo Arantes e marido
— Joaquim Fontão Pereira e esposa
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Adelaide Vinha Pontes (mc pessoa amiga)
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Eugénia Gomes da Vinha e marido
— Maria Mariz da Cruz
Quinta-feira  31 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— António Pereira de Sousa e mãe, Ana Pereira de 

Sousa, e Maria Gomes de Oliveira
— David Fernando Ferreira Adães
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Joaquim Domingues Martins, esposa, filhos e netos
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Miranda da Silva
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Almas do Purgatório
— Irmãos da Confraria das Almas
— S. Bento
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais, sogros e 

família
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa, filha e fa-

mília
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Aurélio Ferreira Pires
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— José Neto de Boaventura e família

Segunda-feira 28 de janeiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— Eduardo Pereira Viana e família
— Ilda Daniela Cardoso e avós
— Maria da Conceição Meira Vila Chã
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adriano Faria de Campos (mc Irmandade)
— António Gomes Viana (mc Irmandade)
— Carlos Barra 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)
— Alice Gonçalves do Norte
— Emília Ramos de Sousa, filho Rogério e Jorge Neto
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Abel Fernandes Barreiro e sogros
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros
— Ana Gomes Lagoela
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto e família
— Bernardina Rodrigues Leite
— José Dourado Fontes, esposa e filho
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Fernandes Carvalho e família
— Manuel Miranda dos Santos, pais e sogros
Terça-feira  29 de janeiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Félix e Laurentina Silva
— António Moreira Gomes, esposa e familia
— Arminda Mendonça Machado, António da Ponte e 

Silva e mãe
— Joaquina Gonçalves Quintas, marido, filho e nora
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Maria Pimenta Guimarães e pais
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Rosa Gomes da Silva e marido
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Alexandre Alves da Lage, esposa e genro (filha 

Lurdes)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Rotary Club de Esposende (aniversário)
— Anselmo Novo
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós 
— Irmão da Confraria do Santíssimo Sacramento 
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhada e família 
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família
Quarta-feira 30 de janeiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças ao Arcanjo S. Miguel
— Alice Fernandes do Vale
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e tio António Oliveira
— António Vieira de Matos
— Rosália Maria Cubelo Torres, pais e família

— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Gomes Pimenta
— Manuel Jose Alves
— Manuel Pereira Barros Santos Portela
— Maria Celeste Maciel Soares (mc. Amiga)
— Maria Celeste Pereira de Azevedo e Marido 
— Palmira Fernandes Pereira (27)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Nossa Senhora das Candeias
— Maria Rodrigues da Costa (1.º aniv.))
— Cecília Ferreira Condesso (1.º aniv.))
— Avelino Lima Rodrigues Correia (1.º aniv.))
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora das Candeias
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira e Teresa  

Martins Ferreira
— Adolfo Gomes Ferreira Martins
— Ana Paula Lima Vianna
— António Martins de Matos, pais e irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— Antonio Sa Pereira Lomba , pai  e  cunhado
— Arminda Barros, marido e genro (mc neto José)
— Eduardo Maciel Santos, pais e sogros
— Idalina Afonso Sa Pereira e marido Manuel Portela
— Irmã Maria Deolinda Gonçalves Martins
— Teresa Martins Alves Feigueiras e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora das Candeias
Domingo           03 de fevereiro
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 Santissimo
— Adelino da Lage Maciel (21)
— Joaquim Jose Alves (mc filha Fátima)
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
— P.e José Miguel Torres Pereira
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Santissimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus  

e Sagrado Coração de Maria
— Alminhas do Cruzeiro
— Avelino Ferreira Cardoso
— Manuel Gaifem Morgado 
— Maria Irene Ferreira Miranda, marido e filho
— Maria Margarida da Venda Lima 
— Maria Martins Pinheira (15)
— Pais e sogro de Manuel Portela
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Américo da Costa Nilo 

— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pai, sogros e neto
— S. Bento
Sexta-feira 01 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Artur Alves Miquelino e esposa
— Intenção Particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Associados do sagrado Coração de Jesus
— Isaura Ferreira Neves
— José Martins Dias e esposa Idalina
— Manuel de Jesus Nascimento Júnior
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alvaro Pereira Catarino  (pessoa amiga)
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Carlina Alves Correia Deveza 
— Eduardo Veiga da Benta, esposa e família
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Maria Belmira Alves de Sousa 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Francelina Gomes da Cunha, marido e cunhada 

Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Amândio Pontes Cruz e José Pontes Cruz
— Manuel António Portela Gonçalves e esposa
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 02 de fevereiro 
Festa da Apresentação do Menino Jesus no Templo

Bênção das velas nas Missas Vespertinas
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Nossa Senhora das Candeias
— Fernando do Bento Queirós (1.º aniv.)
— António de Bento Pires
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora das Candeias
18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora das Candeias
— Maria de Fátima Faria Pinto e Silva (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Nossa Senhora das Candeias
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel Santil Carreira (1.º aniv.º)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Nossa Senhora das Candeias
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria e Nossa Senhora do Rosário
— Irmãos da Confraria das Almas
— António Pimenta , pais e sogros
— José Domingos Martins Vilas Boas

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


