
Somos convidados – como discípulos missionários 
da esperança – a sermos neste mundo  “células 

de regeneração” capazes de voltar a fazer correr seiva 
vital onde tudo parecia morto e perdido para sempre. 
Quando o céu se apresenta todo nebuloso, é vista como 
uma bênção 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 aco-
lher, 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. 

E pensamos nos nossos irmãos, nas nossas irmãs no 
Oriente Médio que testemunham a esperança e também 
oferecem vida por este testemunho. Estes são verdadeiros 

cristãos! Este trazem o 
céu no coração, olhando 
sempre mais além, sem-
pre mais além. 

Aqueles que tive-
ram a graça de abraçar 
a ressurreição de Jesus 
podem agora esperar o 
inimaginável. Os márti-
res de todos os tempos, 
com a sua fidelidade a 
Cristo, dizem que a in-
justiça não é a última pa-
lavra na vida. Em Cristo 
ressuscitado, podemos 
continuar a esperar. Os 
Homens e mulheres que 
têm um “porquê” viver 
resistem mais do que 

outros em tempos de infortúnio e desgraça. Mas quem 
tem Cristo ao seu lado realmente não teme mais nada. E 
por esta razão, os cristãos, verdadeiros cristãos, nunca são 
homens ‘fáceis’ e acomodados. A sua benignidade não 
deve ser confundida com insegurança ou subserviência. 
São Paulo motiva Timóteo a sofrer pelo evangelho, deste 
modo: «pois Deus não nos concedeu um espírito de ti-
midez, mas de fortaleza, de amor e de bom senso» (2 Tm 
1,7). Caídos, erguendo-se sempre.

6.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Jer 17,5-8; 
Salmo – Sal 1, 1-2. 3. 4 e 6;
2.ª Leit. – 1 Cor 15,12.16-20;
Evangelho – Lc 6,17.20-26..
A Palavra de Deus que nos é proposta neste domingo 

leva-nos a refletir sobre o protagonismo que Deus e as 
suas propostas têm na nossa existência.

A primeira leitura põe frente a frente a auto-sufi-
ciência daqueles que prescindem de  Deus e escolhem 
viver à margem das suas propostas, com a atitude dos que 
escolhem confiar em Deus e entregar-se nas suas mãos. 
O profeta Jeremias avisa que prescindir de Deus é per-
correr um caminho de morte e renunciar à felicidade 
e à vida plenas.

A segunda leitura, falando da nossa ressurreição – 
consequência da ressurreição de Cristo –, sugere que a 
nossa vida não pode ser lida exclusivamente à luz dos 
critérios deste mundo: ela atinge o seu sentido pleno e 
total quando, pela ressurreição, desabrocharmos para o 
Homem Novo. Ora, isso só acontecerá se não nos con-
formarmos com a lógica deste mundo, mas apontarmos 
a nossa existência para Deus e para a vida plena que Ele 
tem para nós.

O Evangelho proclama “felizes” esses que cons-
troem a sua vida à luz dos valores propostos por Deus 
e “infelizes” os que preferem o egoísmo, o orgulho e a 
autosuficiência. Sugere que os preferidos de Deus são 
os que vivem na simplicidade, na humildade e na debi-
lidade, mesmo que, à luz dos critérios do mundo, eles 
sejam desgraçados, marginais, incapazes de fazer ouvir 
a sua voz diante do trono dos poderosos que presidem 
aos destinos do mundo.

As bem-aventuranças manifestam, numa outra 
linguagem, o que Jesus já tinha dito no início da sua 
atividade na sinagoga de Nazaré: Ele é enviado pelo 
Pai ao mundo, com a missão de libertar os oprimidos. 
Aos pequenos, aos privados de direitos e de dignidade, 
aos simples e humildes, Jesus diz que Deus os ama de 
uma forma especial e que quer oferecer-lhes a vida e a 
liberdade plenas. Por isso eles são “bem-aventurados”.

As “maldições” (ou os quatro “ais”) aos ricos que 
preenchem a segunda parte do Evangelho de hoje são o 
reverso da medalha. Denunciam a lógica dos opressores, 
dos instalados, dos poderosos, dos que pisam os outros, 
dos que têm o coração cheio de orgulho e de auto-sufi-
ciência e não estão disponíveis para acolher a novidade 
revolucionária do “Reino”. As advertências aos ricos 
não significam que Deus não tenha para eles a mesma 
proposta de salvação que apresenta aos pobres e débeis; 
mas significam que, se eles persistirem numa lógica de 
egoísmo, de prepotência, de injustiça, de auto-suficiência, 
não têm lugar nesse “Reino” que Jesus veio propor.
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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 ................................................... Encerrado
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. 

Porque queremos começar a 
organizar a “Formação para o 
Crisma”, depois desta data não 
aceitaremos mais inscrições.

Recordamos que em Visita Pastoral poderão 
celebrar o sacramento da Confirmação todos 
aqueles que, tendo mais de 20 anos de idade ain-
da o não celebraram e se disponham a fazer uma 
preparação mínima.

Quem não quiser aproveitar esta ocasião para 
se poder preparar e ser crismado, não venha depois 
exigir do pároco ou da comunidade aquilo que não 
deve nem pode.

Obras na igreja do Bom Jesus (Fão) 
Continuam a decorrer as obras de restauro do 

Altar-Mor na  igreja do Senhor Bom Jesus de Fão. Se 
formos generosos 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.

Prevenir acidentes domésticos (Fão) 
No próximo dia 18 deste mês (segunda-feira), das 

15h00 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.

Procissões da S.ª de Fátima (em Fão)
De acordo com o já habitual, estão abertas as 

“inscrições” para a organização das Procissões de 
Velas em Fão (de Maio a Outubro).

As inscrições podem ser feitas na Sacristia da 
Matriz, em folha própria.

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, 
às 21h30, no Centro Paroquial de Rio Tinto.  

Recorde-se que não sendo obrigatório, a proposta 
de acompanhamento dos noivos na preparação para 
o Matrimónio feita pelo CPM é de todo aconselhável, 
pois é, no nosso caso, a única preparação cristã que 
temos para oferecer aos noivos. 

As inscrições podem ser feitas junto dos Párocos.

continua no próximo (In)formativo



Quarta-feira 20 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Intenção particular
—  S. Bento e Senhor dos Aflitos
18h00 – igreja matriz de Fão
— Albano Alves e esposa Maria Isabel
— Júlia Alves Lopes, marido, filhos e Mathias Gaifém 

Campos
— Laurentino Vidal da Silva, pais, irmãos, cunhadas 

e sobrinho
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Não há missa
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Palmira Eiras)
— S. Sebastião, S.to Amaro e S. Bento (mc Angelina)
— Arnaldo Fortes Lima e esposa
— Avelino Lima Rodrigues Correira
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Gracinda Conceição Almeida, marido, Anselmo 

Pedrinha e Aurélio Cepa
— Lucinda Moreira dos Santos, marido, filhos e genro
— Manuel Gomes da Silva e filho
— Manuel Gomes Lopes da Silva e esposa
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves, marido, pais 

e sogros
— Maria do Céu Deveza Pereira e pais
— Olinda de Oliveira Ribeiro, marido, filho, genro, 

pais e sogros
— Secundino Faria Hipólito, Arménio Brito Carvalho, 

esposa e filho
— Zacarias Martins Afonso e família
— Zacarias Martins Cardoso
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Alice Gomes Vasquinho
— António Dias Fernandes Herdeiro, pais e sogros
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Carolina Moreira da Venda, marido e filho
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim de Campos Gomes Paturro
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Santil Carreira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
Quinta-feira  21 de fevereiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Ana de Miranda, marido e genros
— António Faria Alves, esposa e Maria Custódia 

Loureiro
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Daniel da Silva Fonseca, esposa e genros
— Manuel da Silva Félix
— Manuel Matos Cruz, Delfina Lopes Ferreira, Ana 

Lopes Ferreira e Manuel Barroso Faria
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Teresa Alves da Lage, Marido e filhos (mc. filho José) 
19h00 – igreja matriz de Esposende
— António Augusto Cruz Amaral
— Armindo Ferreira Gomes
— Maria Teresa Gomes Vieira

Segunda-feira 18 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Álvaro de Barros Ferreira
— António Alexandre Santos, Virgílio Herculano 

Santos e família
— João Bapista Guerra e esposa
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Aida Maria do Vale Ferreira (mc Irmandade)
— Joaquim do Norte Miranda (mc Irmandade)
— Manuel de Jesus Alves Lopes (mc Irmandade)
— Maria Angelina Vila Chã Soares (mc Irmandade)
— Maria Torres do Monte (mc Irmandade)
— Rita Martins Torres e marido (mc Irmandade)
— Albina Barros Peixoto, marido e filho e Albino 

Pedrosa Campos
— Carlos Morais da Benta
— Isaura Lopes Ribeiro, marido e filhas
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Pedro Cubelo Arantes Ferreira Furtado
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote e marido
— Ana Oliveira da Silva e família
— Angelina Gonçalves Miranda e família
— António Gonçalves da Cruz e esposa
— António Miranda Domingues e sogro
— Bernardina Rodrigues Leite
— Carolina dos Santos Moreira e irmãs
— Carolina Miana Correia e marido
— João Batista Loureiro Alves
— João dos Santos Pereira e pais
— Manuel Alberto Leite Amorim
— Maria Auxilia Moreira Domingues e marido
— Maria Lopes Fernandes Leite
Terça-feira  19 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Anselmo Novo
— Porfírio Azevedo, esposa e fillho
— Maria Angelina Pereira da Lage e filho João Pedro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Joaquim Moreira Barros
— Laura Rosa Ferreira, marido e filha
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Maria Gomes Fernandes, marido e filho
— Mário Vieira de Sousa e esposa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Manuel Lopes Igreja e esposa (mc filho Lauro)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Boaventura 
— Ana Marques da Silva 
— António Bento Pires
— António Bento Queirós 
— David da Silva Sampaio 
— Laurinda Gonçalves de Lemos, marido e filho
— Manuel da Silva Sá e Maria Penteado
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Gonçalves, marido e pais
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família
— Ramiro Francisco Ramos, esposa e sogra

18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Marieta de Azevedo Carreira (30.º dia)
— José Maria Fernandes Figueiredo (1.º aniv.)
— Maria Manuela Torres Sobral Silva (1.º aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pereira Azevedo e Familia (mc M. Carmo)
— Deolinda Ferreira da Silva e Rosa Alves da Lomba
— Domingos Alves Santos e família (mc filha Teresa)
— Evangelina Sousa Bezerra e Filhos
— Jose Domingos Martins Vilas  Boas
— Manuel Ferreira Carvalho, pai, e sogros
— Manuel Gomes Pimenta
— Maria de Jesus Dias Gomes,  marido e filho (Filha)
— Palmira Fernandes Pereira (30)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Elisa de Carvalho Machado (30.º dia)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— António Martins de Matos, pais e irmã e Marcelino 

Lima Neves, pais e irmã
— Avelino Miranda Figueiredo (mc Irm. do ES de Coura)
— Isaura de Barros Rosas (30º dia)
— Maria  Rosa Sá Pereira Portela
— Maria do Vale Morgado e família
— Maria dos Anjos Gomes Santos, marido  e família
— Mário Ferreira Morgado e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria José Sousa Lemos Baptista (30.º Dia)
Domingo           25 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 de Santo António
— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— Adelino da Lage Maciel (24)
— Albino Maciel Soares e irmã Maria Celeste (mc. 

irmã Maria Fernanda)
— Baltazar Branco de Matos
— Carolina Martins Pereira e genro Adelino (filha 

Maria)
— Joyse Jansen Lage
— Santissimo Sacramento e Senhor Prior Nogueira 
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 
— Alminhas do Cruzeiro
— Adelino Morgado Portela e pai
— Avelino Gonçalves Pereira
— Jose Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Maria Martins Pinheira (18)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— P.e Areias da Costa e P.e Neiva Soares

19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Almas do Purgatório 
— António Jorge Miranda Pires e família
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
— Aurélio Ferreira Pires 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Joaquim Boaventura Neto, irmã Ana e família
— Laurinda de Jesus Monteiro e família 
— Maria Celeste Pires e família 
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família
— Renata Fernandes Couto
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar 
Sexta-feira 22 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria das Dores Viana e família
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
— Cândida Reis Graça
— José Salvador Graça da Silva
— Lúcia Martins Mano e família
— Maria dos Anjos Marcos Morgado e marido 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Nossa Senhora de Fatima, os pastorinhos e Teresa 

Martins Alves Felgueiras
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Adoldfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— António José da Torre Pereira e esposa
— Manuel Martins Ribeiro e Maria do Carmo Viana
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Aurélia Linhares de Campos
— Aurora Catarino Afonso Novo, pais e filho
— Flórida Alves Ermida, marido e filho
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel da Cruz Torres e filho Mário
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Maria Carolina Azevedo da Venda (mc pais)
— Maria Gonçalves Linhares e marido
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
— Ramiro Vilas Boas Cruz
— Rosa Cruz Veiga, marido e filho
Sábado 23 de fevereiro 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— António de Bento Pires
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Almas
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas

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


