
Temos Cristo ao nosso lado? Então, realmente não 
tememos mais nada. E por esta razão, os cristãos, 

verdadeiros cristãos, nunca são homens ‘fáceis’ e aco-
modados. 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 timidez, mas de 
fortaleza, de amor e de bom senso» (2 Tm 1,7). Caídos, 
erguendo-se sempre.

A Quaresma que se aproxima deverá ser para nós, 
verdadeiros cristãos, um tempo de  de conversão a Cristo, 
procurando a “fidelidade evangélica e nova consciência 
missionária”, como nos diz o Senhor Arcebispo na sua 
mensagem para a Quaresma deste ano.

Diz essa Mensagem:
«Prosseguindo a caminhada arquidiocesana norteada 

pela responsabilidade de ser esperança através de comu-
nidades acolhedoras e missionárias, entramos, agora, no 
tempo favorável da Quaresma e da alegria da Ressurreição 
Pascal. 

Convido a que olhemos para o símbolo da árvo-
re escolhido para este 
ano pastoral. Tomamos 
consciência das raízes 
da nossa nobre história 
e do Evangelho que faz 
crescer a vida eclesial. 
Reconhecemos que o 
crescimento se realiza 
através do serviço e do 
acolhimento. Agora, 
aceitamos a necessidade 
da “poda” (conversão ao 
Evangelho) para a ale-
gria de produzir abun-
dantes frutos (alargar os 
horizontes da missão). 

A Quaresma con-
vida-nos a crescermos 

na familiaridade com a Palavra de Deus. Deve fazer-se 
vida no nosso quotidiano e a nossa vida transformar-se 
em palavra silenciosa mas eloquente. Ao discernirmos 
com a Palavra, conseguimos então identificar os peca-
dos comunitários e pessoais. Os pecados criam sérios 
obstáculos a uma vida de fraternidade e solidariedade: 
indignidade, injustiça e indiferença, sobretudo com quem 
nos encontramos diariamente. 

Queremos e sonhamos com a renovação das nossas 
comunidades e da Arquidiocese. 

7.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – 1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2. 3-4. 8 e 10. 12-13;
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 45-49 ;
Evangelho – Lc 6, 27-38.
A liturgia deste domingo exige-nos o amor total, o 

amor sem limites, mesmo para com os nossos inimigos. 
Convida-nos a pôr de lado a lógica da violência e a 
substituí-la pela lógica do amor.

A primeira leitura apresenta-nos o exemplo concre-
to de um homem de coração magnânimo (David) que, 
tendo a possibilidade de eliminar o seu inimigo, escolhe 
o perdão.

A segunda leitura continua a catequese iniciada há 
uns domingos atrás sobre a ressurreição. Podemos ligá-la 
com o tema central da Palavra de Deus deste Domingo – 
o amor aos inimigos – dizendo que é na lógica do amor 
que preparamos essa vida plena que Deus nos reserva; 
e que o amor vivido com radicalidade e sem limitações 
é um anúncio desse mundo novo que nos espera para 
além desta terra.

O Evangelho reforça esta proposta. Exige dos se-
guidores de Jesus um coração sempre disponível para 
perdoar, para acolher, para dar a mão, independentemente 
de quem esteja do outro lado. Não se trata de amar apenas 
os membros do próprio grupo social, da própria raça, do 
próprio povo, da própria classe, partido, igreja ou clube 
de futebol; trata-se de um amor sem discriminações, que 
nos leve a ver em cada homem – mesmo no inimigo – um 
nosso irmão.

A afirmação de Lc 6,31 costuma ser chamada a “regra 
de ouro” da caridade cristã: “o que quiserdes que os 
homens vos façam, fazei-lho vós também”. Indica que 
o amor não se limita a excluir o mal, mas que implica 
um compromisso sério e objetivo para fazer o bem ao 
próximo. Devemos, no entanto, rejeitar qualquer com-
preensão “mercantilista” desta regra: o que se procura 
é o bem do outro e não a estrita reciprocidade. 

No mundo em que vivemos, é um sinal de fraqueza e 
de cobardia não responder a uma agressão ou não pagar 
na mesma moeda a quem nos faz mal; e é um sinal de 
coragem e de força pagar o mal com o mal – se possível, 
com um mal ainda maior. Achamos, assim, que defende-
mos a nossa honra e o nosso orgulho e conquistamos a 
admiração dos que nos rodeiam. Estes princípios geram, 
inevitavelmente, guerras entre os povos, separações e 
divisões entre os membros da mesma família, inimizades 
e conflitos entre os colegas de trabalho, relacionamentos 
difíceis e pouco fraternos entre membros da mesma co-
munidade cristã ou religiosa. 

Porque não descobrimos, ainda, que este caminho 
é desumano? É possível acreditar que esta dinâmica de 
confronto nos torna mais livres e mais felizes?
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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

Formação contínua dos MEC’s
No dia 09 de março, o 1.º sábado da Quaresma, 

teremos a já habitual Ação de Formação para os Mi-
nistros Extraordinários da Comunhão (MEC’s), que é 
obrigatória para que possam ser reconduzidos no próximo 
ano pastoral. 

O encontro de formação, no Centro Paroquial de 
Esposende, tem início às 09h30 e termina às 12h00, 
sendo orientado pelo P.e Manuel Morujão, SJ.

Jubileu das 40 horas (Criaz – Apúlia)
Na altura do Carnaval decorre, como é habitual, 

na Capela de Nossa Senhora do Amparo, em Criaz, 
Apúlia, a devoção das 40 horas instituída em Braga 
pelo arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles em 1710.

As 40 horas de Lausperene começam no dia 03 
de março, pelas 09h30, com celebração eucarística 
seguida de exposição do Santíssimo Sacramento até 
às 15h30.

Nos dias 04 e 05 de março serão igualmente cele-
bradas Eucaristias às 09h00, seguindo-se a exposição 
do Santíssimo Sacramento até às 15h30. Na tarde de 
dia 05, às 15h30 realiza-se o encerramento do Jubileu 
com a Procissão do Santíssimo Sacramento.

Inscrições para o Crisma 
Tendo em vista a preparação para o Crisma 

em Ano de Visita Pastoral, continuam abertas as 
inscrições até ao dia 28 de fevereiro. 

Porque queremos começar a organizar a “For-
mação para o Crisma”, depois desta data não acei-
taremos 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. Estas inscrições são apenas 
para quem tem 20 anos ou mais.

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.

«Domingo Gordo de Carnaval»
Várias são as paróquias que aproveitam o cha-

mado “Domingo Gordo” para levar a efeito algumas 
atividas quer com jovens quer com instituições e até 
Comissões de Festas.

Assim, para esse domingo, pedem-nos que divul-
guemos.

Rio Tinto – No dia 3 de Março, das 09h00 às 
12h00, a catequese de Rio Tinto irá realizar uma 
feirinha para marcar o “Domingo gordo” onde serão 
vendidos bolos, sonhos, entre outros doces feitos pelos 
catequistas e mães dos catequisandos.

Aparece e colabora!... 
Fonte Boa – A direcção do Rancho Folclórico de 

Fonte Boa vai realizar no próximo domingo, dia 3 
de março, das 9h00 às 12h00, no largo da Igreja, a 
feira anual dos sonhos e filhoses.

continua no próximo (In)formativo



Quarta-feira 27 de fevereiro
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção particular
— Eduardo Pereira Viana e família
— Salvador Neiva Barreiro, pais, avós e familiares
18h00 – igreja matriz de Fão
— Albertina Leite Faria e filha
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e Manuel da Cruz 

Pimenta
— Maria de Fátima Faria Pinto e Silva
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— António Ferreira Andrade
— Avelino Miranda Figueiredo
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas
— Cláudio Gonçalves da Torre e esposa
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— João Dias Lopes e Lauro Barros
— Maria Adelaide Reina dos Santos e filhos Laurindo 

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

Baptista Cerqueira
— Maria Carminda Agra Pereira
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro
— Rodrigo Deveza, esposa, pais e sogros
— 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
— Felismina Santa Marinha Valente
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria da Silva Duarte e Augusto da Silva Fernandes
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Mariz Vasco, pais, sogros e cunhados
— Maria Martins Catarino e Manuel Alves Félix
Quinta-feira  28 de fevereiro
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António da Ponte e Silva, mãe e sogra
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Virgínia da Cruz Barros e família
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria da Anunciação Pereira da Silva e família
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Augusto da Silva Fernandes e família
— Ilda Daniela Cardoso Lima e Joaquim da Silva 

Lachado
— Clementina Lopes de Miranda e Manuel Gonçalves 

Marques
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos, pais e 

sogros
— Anselmo Joaquim Boaverntura, esposa, filha e 

família 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Aurélio Ferreira Pires 

Segunda-feira 25 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Manuel Gonçalves Marques e Clementina Lopes 

de Miranda
— Noémia Martins da Silva e marido
— Rosa de Sousa, marido e filho
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 Torres do Monte (mc Irmandade)
— Rita Martins Torres e marido (mc Irmandade)
— Adriano Faria de Campos
— Augusto da Silva Fernandes e família
— Carlos Morais da Benta
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Fernandes do Padre, Marido, pais e sogros
— Bernardina Rodrigues Leite
— Manuel Alves Sá Lopes e família
— Manuel Fernandes Barros
— Manuel Martins Ferreira
— Maria Alice Real Gomes Tomé e marido
— Maria da Conceição Moreira Carvalho, marido e 

genro
— Maria Gomes da Silva e família
— Narciso Figueiredo Carvalho e família
— Otávio João Miranda Vilas Boas Rei
Terça-feira  26 de fevereiro
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Anselmo Novo
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Francisco Barros e família
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Laurentina da Silva e António Félix
— Mário Vieira de Sousa e esposa
— Maria da Silva Duarte, mariso, pais e sogros
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa 

Cruz
— Zulmira Lima dos Santos e marido
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Raquel Maciel Alves (30.º Dia)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— António Bento Pires 
— António Bento Queirós 
— Horácio da Silva Couto e filhos 
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Jorge de Lemos Branco e pais
— Juca Araújo Vieira, filho sogra e avós
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais 
— Maunel de Jesus da Silva 
— Nuno Albino Rossas Lima, avó e família
— Olívia Barbosa, pais e sogros
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto

— António Pimenta, País e Sogros
— Brealinda Alves Miranda, irmão e família
— Fátima Martins do Paço, pai e família
— Maria Olinda Lopes Pereira 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Américo Fernando Soares da Silva (30.º dia)
— Maria Eduarda Machado de Sá Lemos (30.º dia)
— Avelino Lima Rodrigues (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António Ferreira da Costa e Familia
— António Martins de Matos, pais e irmã e Ana Fer-

nandes Vasco
— José Figueiredo de Sá e família
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria de Fátima Neves Fangueiro (30.º Dia)
— Maria La Salete da Graça e Costa Sanches (1.º Aniv.º)
Domingo           03 de março
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— P.e Augusto Carvalho, P.e Carlos Martins de Lima,  

P.e Sebastião Matos, P.e Justino Moreira e P.e An-
tónio Fernandes de Sá

09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santissimo 
— Adelino da Lage Maciel (25)
— Angelino Ferreira Barroselas (mc. Sr. Albino Queiroz)
— Carolina Qlves Nogueira, marido e filhos
— Manuel Gomes Pimenta e família 
— Maria Alice Faria de Sousa 
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 
— Santissimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— Alminhas do Cruzeiro
— Almerinda Martins Sá Pereira, marido, genros e nora
— Avelino Ferreira Cardoso
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

No final, Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Preparando a Quaresma
Para uma vivência mais intensa da da Qua-

resma, o Conselho Arciprestal programou para as 
sextas-feiras da Quaresma uma formação cristã 
direccionada aos Catequistas de todo o Arcipres-
tado, mas aberta a quem quiser participar.

Os encontros terão início às 21h00, no Centro 
Paroquial de Esposende, tendo com formadores a 
Equipa Experimental de Evangelização, orientada 
pelo P.e Albano de Sousa Nogueira.

— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Ludovina Rosa da Silva, marido, filha e família 
— Manuel Gonçalves Rossas, esposa e filho
— Maria Gonçalves Palmeira, marido, filho, neto e 

família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar
Sexta-feira 01 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Menino Jesus de Praga e Nossa Senhora das Dores
18h00 – igreja matriz de Fão
— Albertina Leite
— João Miranda de Jesus Ferreira 
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Intenção Particular
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira 
— Antónioo Dias Torres
— Carolina Alves Correia Deveza 
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Joaquim Gonçalves Vendeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Gonçalves de Campos Neves e esposa
— Manuel Senra da Ponte e irmãs
— Maria Carolina Azevedo Venda (mc Conf. ES Coura)
— Maria Fernandes do Cabo e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
Sábado 02 de março 
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Alves Ferreira
— António de Bento Pires
— Balbina Ferreira Afonso
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— José Manuel Azevedo Cachada (30.º Dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e familia (filha Isabel)
— Albino Paço dos Santos (mc. Confraria de Stº. António)
— Angelino Ferreira de Barroselas 
— Aniversário de Nascimento de Maria Raquel Maciel 

Alves, e avós (mc. Mãe Sabina)

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


