
Somos Missionários da Esperança quando somos 
capazes de acolher, sorrir e amar como Jesus e 

por Jesus.
«Ao longo deste Ano Missionário, de outubro de 2018 

a outubro de 2019, façamos todos – bispos, padres, diáco-
nos, consagrados e consagradas, adultos, jovens, adoles-
centes, crianças – a experiência da missão. Sair. Irmos até 
uma outra paróquia, uma outra diocese, um outro país em 
missão, para sentirmos que somos chamados por vocação 
a sermos universais, ou seja, a termos responsabilidade 
não só sobre a nossa comunidade, mas sobre o mundo 
inteiro» (Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa 
para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário, 9).

Importa, porém, caminhar na missão aqui no nosso 
contexto minhoto, que já foi profundamente cristão, mas 
hoje sofre muitas outras experiências. O Minho necessita 
de se encontrar com o Evangelho. Precisamos, por isso, 
de programar atividades para fora das comunidades, 
chegando aos mais variados contextos sociais. Aí também 
temos de evangelizar (e não ficar só nos nossos espaços). 
A nossa missão é chegar aos diversificados mundos que 

constituem a nossa so-
ciedade.

O cristão não é um 
profeta de desgraças. 
Não somos profetas do 
infortúnio. A essência 
do anúncio é o oposto, 
o oposto do infortúnio: 
é Jesus, morto por amor, 
e que Deus ressuscitou 
na manhã da Páscoa. 
Os Evangelhos não ter-
minam na sexta-feira 
santa. Eles vão além; e é 
este pequeno fragmento 
ulterior que transforma 
a nossa vida. Os discí-
pulos de Jesus ficaram 
abatidos naquele sábado 

após a sua crucificação; aquela pedra, rolada contra a 
entrada do sepulcro, pusera termo a três anos de vida es-
perançosa e entusiasmante na companhia do Mestre vindo 
de Nazaré; parecia o fim de tudo, e alguns começavam já 
a deixar Jerusalém para regressar a casa.

Mas Jesus ressuscitou. Este facto inesperado trans-
formou a mente e o coração dos discípulos. Porque Jesus 
não ressuscita apenas para si mesmo, como se a sua Res-
surreição fosse uma prerrogativa do que é ser ciumento: 
Ele sobe ao Pai porque quer que na sua ressurreição tome 
parte todo o ser humano, e eleva toda a criatura. 

4.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 1, 4-5. 17-19; 
Salmo 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab e 17;
2.ª Leit. – 1 Cor 12, 31 – 13, 13;
Evangelho – Lc 4, 21-30.
O tema da liturgia deste Domingo convida a reflectir 

sobre o “caminho do profeta”: caminho de sofrimento, de 
solidão, de risco, mas também caminho de paz e de espe-
rança, porque é um caminho onde Deus está. A liturgia 
de hoje assegura ao “profeta” que a última palavra será 
sempre de Deus: “não temas, porque eu estou contigo 
para te salvar”.

A primeira leitura apresenta a figura do profeta 
Jeremias. Escolhido, consagrado e constituído profeta 
por Jahwéh, Jeremias vai arrostar com todo o tipo de 
dificuldades; mas não desistirá de concretizar a sua mis-
são e de tornar uma realidade viva no meio dos homens 
a Palavra de Deus.

A segunda leitura parece um tanto desenquadrada 
desta temática: fala do amor – o amor desinteressado e 
gratuito – apresentando-o como a essência da vida cristã. 
Pode, no entanto, ser entendido como um aviso ao “profe-
ta” no sentido de se deixar guiar pelo amor e nunca pelo 
próprio interesse... Só assim a sua missão fará sentido.

O Evangelho apresenta-nos o profeta Jesus, despreza-
do pelos habitantes de Nazaré (eles esperavam um mes-
sias espectacular e não entenderam a proposta profética 
de Jesus). O episódio anuncia a rejeição de Jesus pelos 
judeus e o anúncio da Boa Nova a todos os que estiverem 
dispostos a acolhê-la – sejam pagãos ou judeus.

Aqueles que são testemunhas do Senhor e ministros 
do Evangelho, devem estar preparados para a possibi-
lidade de serem rejeitados. Só os falsos pregadores, os 
vendedores do Evangelho é que pregam uma adesão a 
Jesus fácil e que resolve os nossos problemas. Na verda-
de, seguir Cristo amadurece-nos e faz-nos, muitas vezes, 
enfrentar problemas e contradições. Qualquer um que 
queira colocar-se ao serviço do Senhor, deve preparar-se 
para tal contradição: “Meu filho, se te ofereceres para 
servir o Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu 
coração e sê constante... Tudo o que te acontecer, acei-
ta-o, e nas vicissitudes que te humilharem, sê paciente” 
(Eclo 2,1.4). Como Jesus e os profetas que vieram antes 
d’Ele, o serviço e a fidelidade ao Evangelho colocam-nos 
em dificuldades e provações.

Podemos dizer que o desafio, o convite da Palavra de 
Deus de hoje  enos aponta para: 

– uma fé, uma capacidade de acolher o Senhor, de tal 
modo que reconheçamos que Ele vem a nós na palavra e 
no testemunho de tantos irmãos que connosco convivem; 

– uma fé capaz de suportar com paciência e alegria 
os reveses da missão que Deus nos confiou e 

– uma fé capaz de desabrochar em amor aos irmãos; 
amor provado e revelado em atitudes concretas.
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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 ................................................... 19h30 – 20h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Seja 
Solidário

        10 de fevereiro (09h00 – 12h30)

Centro Paroquial de Esposende

Inscrições
para o Crisma 

Tendo em vista a preparação 
para o Crisma em Ano de Visita 
Pastoral, e para que a possamos 
organizar, encontram-se abertas 
as inscrições. Este ano 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. 

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 não pode, nem deve, nem precisa de ser 
crismado.

Quem não aproveita aquilo que a Igreja pode dar 
com facilidade (aulas de EMRC) não tem o direito de 
exigir da mesma Igreja que o prepara com a Cateque-
se para um Sacramento de responsabilidade, como é 
o da Confirmação. Como se pode compreender que 
alguém queira celebrar de verdade o Crisma se já se 
acha dispensado das aulas de EMRC e, até, faz chacota 
daqueles que pedem e frequentam essas aulas?
Quem não quer a preparação para o Sacramento, 
não deve querer a celebração.

2. Quem não revela desejo de conhecer e amar 
cada vez mais Cristo e a sua Igreja não pode, nem 
deve, nem precisa de ser crismado.

O Sacramento da Confirmação destina-se a apro-
fundar as raízes da nossa comunhão com Cristo e com 
a Igreja, fortalecendo assim a nossa vida baptismal. De 
modo que a prática da Oração e a experiência vivida 
do Sacramento da Reconciliação, a par da fidelidade 
à Eucaristia, são meios indispensáveis ao crescimento 
interior do discípulo. 
Quem dispensa estes meios, recusando-se mesmo a 
procurá-los, deverá também dispensar a Confirmação. 

3. Quem não participa habitualmente na Euca-
ristia Dominical não pode, não deve, nem precisa 
de ser crismado. 

De facto, a Confirmação destina-se a reforçar 
os laços da nossa comunhão com a Igreja. Se esses 
laços são quebrados constantemente pela ausência 
na celebração da Eucaristia (que é o sacramento por 
excelência da comunhão com Cristo e com a Igreja), 
não faz sentido ser crismado. Uma vez que se trata 
de «confirmar» a fé do Baptismo, que fé é esta que 
queremos afinal confirmar? continua no próximo (In)formativo

continua no próximo (In)formativo



— Manuel Cardoso Oliveira e esposa
— Manuel Gonçalves Marcos, esposa e genro 
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Maria Luisa Loureiro Formoso Almeida
— Zacarias Martins Cardoso    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Ludovina Rosa Moreira e marido
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
Quinta-feira  07 de fevereiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Acácio Rodrigues Cardoso, sogros, filhos e netas
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, cunhados e irmãos
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Arminda Gomes Morais, marido e filho (mc filha 

Emidia)
— Adelaide Pires dos Santos , marido e familia (mc 

filha Elvira)
— Manuel Faria Rosas, esposa e familia
— Manuel Carreira Martins e familia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Benedita de Jesus Ferreira e família
— Francisco Barbosa de Melo
— José Manuel de Barros Marques
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Aurélio Ferreira Pires 
— David Francisco Ramos, esposa, filhos, pais e so-

gros 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— José de Sá Faria, esposa filha e neto
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Laurinda Pires Afonso Nascimento 
— Manuel da Costa Neiva e família
— 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  
Sexta-feira 08 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Intenção Particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Adelaide Ferreira e António Ferreira
— António José Ferreira e Manuel Brandão de Faria
— João Miranda de Jesus Ferreira e sogros
— P.e José Ferreira e pais 

Segunda-feira 04 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há missa
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há missa
Terça-feira  05 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abílio Ferreira da Silva, esposa e Virgínia Faria e 

Silva e marido
— Carolina Machado Gomes, marido, filhos, genros 

e netas
— Glória Cândida dos Santos Igreja, marido e Manuel 

da Cruz Vasco
— Joaquim Moreira Barros
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
— Maria Amélia Rodrigues da Fonte, marido, filhos, 

nora, neta e Manuel Alves dos Santos e esposa
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José 
— Irmãos da Confraria das Almas
— Américo Bento Queirós 
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— António Bento Queirós 
— António da Silva Couto, esposa e filhos
— Justina Marques, marido, pais e sogros
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família 
— Manuel Meira Alves 
— Manuel Sampaio Monteiro, filha, neto e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Alves Ferreira, marido e filho
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
Quarta-feira 06 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças a Santa Rita
— Ana Faria de Carvalho e pais
— António Pereira Ribeiro
— Paulino da SIlva Fernandes
— Rogério Santos do Vale
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Manuel Ferreira Martins e esposa (mc filho Albino)
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais
— Ana Gomes Morim Barros e marido
— Arminda Lopes Moreira 
— Honra S. Sacramento M.C. Emílio Hipólito
— José Gomes Tomé Pereira

— Manuel Catarino Santil, pais, sogros e cunhado (mc 
esposa)

— Manuel Gonçalves Pimenta e esposa
— Maria Irene Martins de Sousa , pais , irmãs, cunha-

dos e sobrinhos
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 
— Alminhas do Cruzeiro
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Maria Martins Pinheira (16)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e José Manuel de Sousa 

18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pais)
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Manuel Rodrigues Tomé e esposa 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Aurélia Linhares de Campos
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria da Eira Lopes
— Maria Gonçalves dos Reis e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro Vilas Boas Cruz
Sábado 09 de fevereiro 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— António de Bento Pires (30.º Dia)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja matriz de Fão
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém (30.º Dia)
— Geraldina da Luz Ferreira (1.º Aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Alexandrina Alves de Faria e José Alves da Lomba
— Antonio Pereira de Azevedo e familia (mc esposa)
— Carolina  Alves Nogueira, marido, filhos e neta
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Miranda  Felgueiras e pais
— Maria Fernanda Fiuza de Sousa Cunha (mc Confraria 

do Rosário)
— Palmira Fernandes Pereira (28)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel e P.e Manuel Alberto
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da Casa Marques
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— José Rei Pedra Meira (mc esposa e filha)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Teresa Alves Miquelino (30.º Dia)
— José Augusto Fernandes (1.º aniv.)

Domingo           10 de fevereiro
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria Celeste Maciel Soares ( 30.º dia)
— Diamantina Fernandes Ribeiro (30.º Dia) 
— Adelino da Lage Maciel (22)
— Manuel  Gonçalves Pimenta e esposa

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

Contas da Confraria das Almas (Fão)
A Confraria das Almas apresentou as suas contas 

referentes ao ano de 2018, que foram as seguintes:
Receita

Anuais  .......................................................... 1000,00 €
Colecta no Cemitério  ..........   ......................... 220,00 €
Esmolas da caixa das Almas  .......................... 295,00 €
Total  ............................................................ 1.515,00 €

Despesa
Missas estatutárias  ......................................... 220,00 €
Missas de 30.º Dia  ...............   ........................... 70,00 €
Despesas da Zeladora do Altar  ......................... 40,00 €
Total  ............................................................... 330,00 €
Saldo  ........................................................... 1.185,00 €

O saldo foi entregue à Fábrica da Igreja.

Festa do Senhor Bom Jesus (Fão)
A Comissão de Festas do Senhor Bom Jesus de Fão, 

que irá iniciar os peditórios neste mês de fevereiro, agra-
dece a todos aqueles que colaboraram e contribuíram 
nas janeiras deste ano.

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.

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.


