
Transformados pelo sopro do Espírito Santo, rece-
bido no dia do Pentecostes, os discípulos de Jesus 

não só terão boas notícias de que falar a todos, mas serão 
eles próprios, diferentes do que foram no passado, como 
se tivessem renascido para uma vida nova. A ressurreição 
de Jesus transforma-nos com o poder do Espírito Santo. 
Jesus está vivo, vivo entre nós, vive e tem o poder de 
transformar.

Quão bonito é pensar que se é um anunciador da res-
surreição de Jesus, não apenas com palavras, mas com 
factos e no testemunho da vida! Jesus não quer discípulos 
capazes de repetir as fórmulas aprendidas de cor. Ele quer 
testemunhas: pessoas que propõem esperança com sua 
maneira de acolher, sorrir e amar. Acima de tudo, amar: 
porque a força da ressurreição torna os cristãos capazes 
de amar, mesmo quando o amor parece ter perdido as suas 
razões. Desde então, há um «extra» que habita a existência 
cristã, inexplicável pela simples força de vontade ou por 
um cego otimismo; até parece que os crentes têm, por 
cima das suas cabeças, «um bocado de céu» a mais, que 
o mundo nem sequer consegue intuir.

Assim a tarefa dos 
cristãos neste mundo é 
abrir espaços de salva-
ção, como se fossem 
células de regeneração 
capazes de voltar a fazer 
correr seiva vital onde 
tudo parecia morto e 
perdido para sempre. 
Quando o céu se apre-
senta todo nebuloso, é 
vista como uma bên-
ção a pessoa que sabe 
falar do sol. Por isso o 
verdadeiro cristão não 
é lamuriento nem mal
-humorado, mas irradia 
sempre esperança com 
o seu modo de acolher, 

sorrir e amar. A força da ressurreição irrompeu nele, 
convencendo-o de que nenhum mal é infinito, nenhuma 
noite é sem fim, nenhum homem é caso definitivamente 
perdido, nenhum ódio é invencível pelo amor”.

Por vezes os discípulos pagaram caro esta esperança 
que lhes foi dada diretamente por Jesus. Pensemos em 
tantos cristãos que não abandonaram o seu povo quando 
chegou o tempo da perseguição. Permaneceram lá, onde 
até o amanhã era incerto, onde não tinham proteção de 
nenhum tipo. Permaneceram esperando em Deus. 

5.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Is 6, 1-2a. 3-8; 
Salmo – Sl 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 1-11;
Evangelho – Lc 5, 1-11.
A liturgia deste Domingo leva-nos a refletir sobre a 

nossa vocação: somos todos chamados por Deus e dele 
recebemos uma missão para o mundo.

Na primeira leitura, encontramos a descrição plástica 
do chamamento de um profeta – Isaías. De uma forma 
simples e questionante, apresenta-se o modelo de um 
homem que é sensível aos apelos de Deus e que tem a 
coragem de aceitar ser enviado.

A segunda leitura propõe-nos refletir sobre a ressur-
reição: trata-se de uma realidade que deve dar forma à 
vida do discípulo e levá-lo a enfrentar sem medo as forças 
da injustiça e da morte. Com a sua ação libertadora – que 
continua a ação de Jesus e que renova os homens e o 
mundo – o discípulo sabe que está a dar testemunho da 
ressurreição de Cristo.

No Evangelho, Lucas apresenta um grupo de discípu-
los que partilharam a barca com Jesus, que acolheram as 
propostas de Jesus, que souberam reconhecê-lo como seu 
“Senhor”, que aceitaram o convite para ser “pescadores 
de homens” e que deixaram tudo para seguir Jesus... 
Neste quadro, reconhecemos o caminho que os cristãos 
são chamados a percorrer. Também a nós Ele continua a 
dizer:  “Faz-te ao largo, e lançai as redes para a pesca!” 
É a missão que o Senhor nos confia. Confia aos ministros 
sagrados e confia a todo o povo de Deus, a toda a Igreja, 
barca de Pedro: “Avança para as águas do mar da vida; 
ide pelo mundo, em cada época, em cada tempo; pregai 
o Evangelho!” Atualmente, frente à descristianização do 
nosso mundo, esta ordem do Senhor é um desafio acima 
das nossas forças; é um desafio que chega a amedrontar. 
A resposta de Pedro deve ser também a nossa: “Mestre, 
andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. 
Mas, já que o dizes, lançarei as redes!”

É comovente também a atitude de Simão após a pesca: 
“Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador!” 
O Senhor é tão grande (não é Aquele que enchia a terra 
com a sua glória, na primeira leitura? Aquele que está 
envolto numa núvem de fumo? Aquele que faz o templo 
tremer?), os seus desígnios são tão incompreensíveis... 
somos tão pequenos e tão frágeis diante d’Ele: “Senhor, 
afasta-te de mim! Chama alguém melhor!” E, no entan-
to, este Senhor tão grande quer precisar exatamente de 
nós, pequenos, pobres e frágeis. Este Senhor tão imenso, 
pergunta na primeira leitura: “Quem enviarei? Quem irá 
por nós?”
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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

Inscrições para o Crisma 
Tendo em vista a preparação 

para o Crisma em Ano de Visita 
Pastoral, continuam abertas as ins-
crições até ao dia 28 de fevereiro. 

Continuamos a lembrar alguns 
critérios de admissão ao Crisma:

4. Quem não se quer comprome-
ter com a Comunidade Paroquial 
não pode, não deve, nem precisa de ser crismado.

Ao ser crismado, o cristão assume, de modo pessoal 
e público, diante do Bispo, Cabeça Visível da Igreja, 
o seu desejo de se inserir e comprometer com a co-
munidade cristã, de que já faz parte, pelo Baptismo. 
Se a comunidade «nada me diz», se os seus projetos 
e serviços não me interessam, então é melhor adiar a 
celebração do Crisma. Quem não tem a mínima ideia 
do serviço que pode e quer prestar, deve adiar a cele-
bração deste sacramento.

5. Quem não quer dar testemunho de Cristo, no 
seu meio e no seu mundo, não pode, não deve, nem 
precisa de ser crismado.

O Espírito Santo é dado em ordem ao testemunho, 
através de uma vida vivida segundo o Espírito, segundo 
os critérios do evangelho, segundo os valores do alto. 
Quem vive à sua maneira, guiado pelos instintos da 
carne, pelo apetite pessoal, pelo interesse próprio… 
não precisa do Espírito Santo para nada.

Cantar das Janeiras (Apúlia) 
A Direção da Casa do Povo vem deste modo mani-

festar o seu profundo agradecimento a todas as pes-
soas que, carinhosamente, abriram as portas das suas 
casas para receber o “Cantar as Janeiras”, que rendeu  
7.050,00 € (sete mil e cinquenta euros).

Apesar do frio, percorremos todas as ruas de Apúlia 
e, batendo de porta em porta, deixamos votos de um 
bom ano, muita sorte, muita saúde e muita felicidade. 
Em contrapartida, recebemos palavras de apoio e in-
centivo, um abraço amigo que nos permitiu terminar 
de coração cheio. 

O nosso muito Obrigado a todas as pessoas que 
contribuíram e que, mais uma vez, nos ajudaram a 
manter viva a tradição de “Cantar as Janeiras”. 

Cantar das Janeiras (Vila Chã) 
A Ronda de Vila Chã informa que o “Cantar das 

Janeiras” rendeu 2.880,00 € (dois mil, oitocentos e 
oitenta euros).

A Direção da Ronda aproveita para a todos agra-
decer a colaboração prestada e o acolhimento que 
tiveram.

Prevenir acidentes domésticos (Fão) 
No próximo dia 18 deste mês, das 15hoo às 16h00, 

irá realizar-se na Junta de Freguesia de Fão uma ação 
de formação de prevenção de acidentes domésticos.

Esta ação (gratuita) é dirigida a todos os idosos e à 
comunidade em geral,  e é dinamizada em parceria com 
os Bombeiros Voluntários de Fão.

continua no próximo (In)formativo



Quarta-feira 13 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular
— Francisco da Cruz, sogra e cunhada
18h00 – igreja matriz de Fão
— Pedro Cubelo Arantes Ferreira Furtado
— Laurentina Ferreira Morgado e filho Manuel
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Palmira Eiras)
— Beatriz Dias Alvim, marido e filhos
— Carlos Ribeiro Machado e esposa
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Eugénia Fernandes Dias Hipólito 
— Manuel Gomes Carreirinha, esposa e filha 
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Alves Oliveira e marido
— Maria Auxília Moreira Domingues e Joaquim Fontão
— Maria Conceição Almeida 
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro 
— Maria Fátima Neves Garcia Lema
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Palmira Fernandes Ribeiro, marido e genro 
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Cardoso    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Santos Silva
— Lúcia de Sá Escrivães
— Manuel da Cruz Pontes e Marieta Azevedo Carreira
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Zacarias Fernandes do Monte e esposa
Quinta-feira  14 de fevereiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Silva da Quinta e esposa
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e esposa
— Maria Alves Barros e marido
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Rita de Jesus Loureiro e família
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim Carvalho Martins e sogra
— Joaquina Alves dos Santos e Rosa Martins
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Ribeiro da Silva Couto
— Domingos da Silva Graça
— Antónia de Barros Lima
— Mafalda Conceição Eiras Vieira
— Arnaldina Rosa da Barros Lima
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado

Segunda-feira 11 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— António Alves da Cruz
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— Carlos Manuel Martins do Vale
— José Joaquim de Lemos Afonso
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adriano Faria de Campos (mc Irmandade)
— António Gomes Viana (mc Irmandade)v
— 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)
— Joaquim do Norte Miranda
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Adelino Torres do Monte
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelino Gonçalves Lourenço, esposa e neto
— Américo de Sá Lopes Ramires, irmãos e filho Ma-

nuel
— Ana Fernandes do Padre, marido, pais e sogros
— António Hipólito Gonçalves Gomes e família
— António Miranda Domingues e cunhados
— Bernardina Rodrigues Leite
— Maria Alice Real Gomes Tomé e Marido
— Maria Calista Ferreira, pais, marido e sogros
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho
Terça-feira  12 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Intenção particular
— Anselmo Novo
— Maria de Lurdes Afonso de Faria
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelino Eiras Passadiço, esposa, genro e Maria 

Ribeiro Alves
— António Machado Gomes, esposa e filhos
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Delfim da Cruz Martins e sogros
— Delfina Alves Barros, marido e filho
— Eduardo Fernandes da Costa, esposa e família
— José Lima Gomes, esposa, filho e nora
— Mário Vieira de Sousa e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Pires
— António Bento Queirós 
— Armando da Silva Neves, esposa e genros Fernando 

e Manuel
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel Gomes da Silva e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Augusta Marques da Silva e pais
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmãos
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo 
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— Brelhantina Ferreira da Silva (mc filha Celeste)
— Firmino Silva Azevedo, esposa e família
— Gracinda de Sousa Priegue (mc filha Berta)
— Jaime da Silva Azevedo e familia (mc esposa)
— Jose Domingos Martins Vilas Boas
— José Figueiredo Gomes (mc filha Paula)
— Palmira Fernandes Pereira (29)
— Teresa Ferreira da Silva e irmão
— Virginia Alves Santos e familia (mc filha Teresa)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Irene Gonçalves da Costa (30.º dia)
— João Baptista Loureiro Alves (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Pereira Catarino e pais
— Amandio Martins dos Santos Portela e Maria Alves 

Martins Afonso
— Laurentina Pereira Catarino e Shyrley Vianna Barbosa
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba e família
— Rosa Martins Afonso, Brilhantina Martins Afonso 

e marido
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria de Lurdes Afonso de Faria (1.º aniv.)
Domingo           17 de fevereiro
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
— Irmãos da Confraria de Nossa senhora do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (23)
— Albino Maciel Soares e irmã Maria Celeste (mc irmã 

Maria Fernanda)
— Aurora de Jesus Lomba  
— Henrique Jose Alves e familia
— José Gonçalves Neiva, esposa e família 
— Maria Celeste Maciel Soares e Albino Maciel 

Soares (mc prima Esperança)
— Teresa Alves da Lage, marido e toda a família 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Associação do Sagrado Coração de Jesus
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Cruzeiro
— Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima e por 

José Pereira Lima e netas Sílvia  Maria e Ilda Daniela
— Ação  de Graças ao Imaculado Coração de Jesus e 

ao Imaculado Coração de Maria e pela família de 
Ana Antunes Rodrigues

— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Maria Martins Pinheira (17)
— Francisco Alves e esposa
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Francisco Martins Giesteira 

— Albino Gonçalves Penteado
— Albino Sampaio Boaventura 
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Américo Fernandes, esposa, filho e Carminda Fer-

nandes 
— Ana Sampaio Boaventura, marido, filhos, neto, 

bisneta e Sebastião Fernandes e esposa 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Augusto Rafael Couto Costa 
— Aurélio Ferreira Pires 
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Carlos Manuel Pinheiro Vilas Boas e avó
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Manuel da Silva Pires e filhos 
— Manuel de Jesus da Silva 
— Maria Boaventura Pires, marido, filha e família 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
Sexta-feira 15 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Intenção Particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Hirondina Ferreira
— Isaura Lopes Ribeiro e marido
— Márcio Filipe Faria Ferreira
— Maria Augusta Pires Morais 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Intenção Particular
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Palmira Eiras)
— Isabel Rosa Martins, marido, filhos e nora
— Maria do Carmo Viana e Manuel Martins Ribeiro
— Maria do Sacramento Gomes Queiroga, marido e 

família 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— António Gomes Vendeiro, esposa e irmã Ana
— Avelino dos Santos Catarino
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Faria Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Adelaide da Vinha Pontes
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Romão Domingues da Venda e esposa (mc neto Carlos)
— Rosa Cruz Veiga
Sábado 16 de fevereiro 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e José Miguel, P.e Paulino e P.e Cândido
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Lauro Alves Ferreira (1.º Aniv.)
— Márcio Filipe Faria Ferreira (1.º Aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Maria Mariz da Cruz (1.º aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

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


