
Somos convidados a olhar para o símbolo da árvo-
re escolhido para este ano pastoral... Queremos e 

sonhamos com a renovação das nossas comunidades e 
da Arquidiocese. 

Mas a renovação estrutural, sem a exigência da con-
versão de todos – sacerdotes e leigos – e orientada para 
uma fidelidade criativa ao Evangelho e para o testemunho 
na comunidade e na sociedade, nunca se concretizará.

A força da Páscoa deverá projectar-nos para novos 
horizontes, assim como despertar e incentivar o entusias-
mo missionário. Cristo deixou o sepulcro e os discípulos 
de Emaús encontraram-no na estrada. A festa jubilosa da 
Ressurreição, a preparar convenientemente, convida todo 
o cristão ao êxodo de si mesmo para semear o Evangelho 
no coração da cidade dos Homens. 

Devemos, por isso, alargar os horizontes da sensi-
bilidade perante as situações reais da vida daqueles que 
caminham ao nosso lado ou pertencem à Humanidade, 
crente ou não. Existem diversas fragilidades e carências 
materiais e espirituais. Alguns apenas querem aproveitar a 
vida de um modo egoísta fechando os olhos e os ouvidos 

a lamentos e gritos que 
deveriam interpelar-nos. 
Para a festa do tempo 
Pascal é imprescindível 
acordar e ver. 

Necessitamos de 
alargar os horizontes 
da generosidade. Ver o 
dramatismo das vidas 
não é suficiente. Não 
nos podemos ficar por 
bonitas considerações! 
O Evangelho e a missão 
convidam a intervir: 
gestos de ternura e cari-
nho, palavras de ânimo 
e a alegria de dar. 

Por fim, importa 
alargar os horizontes 

do compromisso. O tempo das considerações, mesmo 
nas reuniões para planear atividades, os discursos orais 
ou escritos, valem muito pouco sem o compromisso. A 
missão está à nossa porta, ao nosso lado ou em países 
estrangeiros, e, concretamente, na paróquia de Ocua, em 
Moçambique [e para nós também em S. Domingos, S. 
Tiago e Calheta, em Cabo Verde]. 

A Páscoa cresce em significado quando saímos de nós, 
arriscamos a vida pelos outros, pelas causas da Humanida-
de e da Igreja. Aproveitemos a graça especial destes tem-
pos da Quaresma e da Páscoa. Que a conversão aconteça!

8.º Domingo do Tempo Comum
1.ª Leit. – Sir 27, 5-8 (gr. 4-7); 
Salmo – Sal 91 (92), 2-3. 13-14. 15-16 
2.ª Leit. – 1 Cor 15, 54-58 
Evangelho – Lc 6, 39-45.
O tema central da liturgia deste domingo convida-

nos a refletir sobre esta questão: aquilo que nos enche o 
coração e que nós testemunhamos é a verdade de Jesus, 
ou são os nossos interesses e os nossos critérios egoístas?

A primeira leitura dá um conselho muito prático, 
mas muito útil: não julguemos as pessoas pela primeira 
impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais: dei-
xemo-las falar, pois as palavras revelam a verdade ou a 
mentira que há em cada coração.

A segunda leitura não tem, aparentemente, muito 
a ver com esta temática: é a conclusão da catequese de 
Paulo aos coríntios sobre a ressurreição. No entanto, 
podemos dizer que viver e testemunhar com verdade, 
sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o caminho 
necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do 
nosso anúncio sincero de Jesus, nasce essa comunidade 
de Homens Novos que é anúncio do tempo escatológico 
e da vida que nos espera.

O Evangelho dá-nos os critérios para discernir o ver-
dadeiro do falso “mestre”: o verdadeiro “mestre” é aquele 
que apenas apresenta a proposta de Jesus gerando, com 
o seu testemunho, comunhão, união, fraternidade, amor; 
o falso “mestre”, ao contrário, é aquele que manifesta 
intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho 
gera divisões e confusões: o seu anúncio não tem nada 
a ver com o de Jesus.

Todos nós, de uma forma ou de outra, somos chama-
dos a dar testemunho da nossa fé e da proposta de Jesus. 
Esta reflexão sobre os verdadeiros e falsos “mestres” não 
é, portanto, algo que apenas diga respeito à hierarquia 
da Igreja, mas a todos os cristãos. Trata-se, portanto, 
de uma reflexão sobre a verdade ou a mentira do nosso 
testemunho. Como é o nosso testemunho? 

Pode acontecer que a radicalidade do Evangelho de 
Jesus seja viciada pela nossa tendência em “suavizar”, 
“atenuar”, “adaptar”, de forma a que a mensagem seja 
mais consensual, menos radical, mais contemporizado-
ra… Não estaremos, assim, a retirar à proposta de Jesus a 
sua capacidade transformadora e a escolher um caminho 
de facilidade?

Também pode acontecer que anunciemos as nossas 
teorias e as nossas perspetivas, em lugar de anunciar Jesus 
e as suas propostas. Mais grave ainda: é possível atribuir 
a Jesus mandamentos e exigências que desvirtuam total-
mente o sentido das propostas que Jesus fez. Isso constitui 
uma grave perversão do Evangelho; e daí resulta, tantas 
vezes, opressão, medo, escravatura, em nome de Jesus. 
Isto tem acontecido, com frequência, ao longo da história 
da Igreja… É preciso, pois, um permanente confronto do 
nosso anúncio com o Evangelho e com o sentir da Igreja, 
a fim de que anunciemos Jesus sem traição.
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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................................................   Encerrado

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

Contas da paróquia de Fonte Boa
A Fábrica da Igreja Paroquial de Fonte Boa aprovou 

as suas Contas referentes ao ano de 2018, que são as 
seguintes:

Receita
71 Culto  ....................................................121.988,01 €
72 Festas .....................................................14.407,32 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 9.874,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ....... 3.851,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  .................... 865,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 2.354,00 €
77 Outras Receitas  .....................................18.221,01 €
     Total de Receita  ...................................62.560,34 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 14.015,88 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 17.406,60 €
63 Outras depesas e encargos..............................0,00  €
64 Despesas com Pessoal  ............................ 6.300,00 €
65 Valores Consignados à Cúria ..................... 865,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 11.280,22 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 3.095,20 €
     Total de Despesa  ................................. 52.962,90 €
     Saldo de 2018  ........................................ 9.597,44 €  
     Saldo de 2017  ...................................... 36.106,31 € 
     Saldo para 2019  ...................................45.703,75 €

Via-Sacra Quaresmal
Ao longo de toda a Quaresma, haverá Via-Sacra se-

manal em diversas comunidades, a saber:
Apúlia (Matriz)  ..........  sexta-feira  ....................  18h30
Apúlia (Criaz)  ............. . domingo  .....................  14h30
Fão ..............................  sexta-feira  ....................  17h30
Fonte Boa  ...................  sexta-feira  ....................  18h30
Fonte Boa  ......................  sábado  .......................  17h30
Fonte Boa  ..................... domingo  .....................  08h45
Vila Chã  ......................sexta-feira  ....................  19h00

A Via-Sacra Jovem, a nível Arciprestal, está marcada 
para o dia 12 de abril, às 21h30, a sair da Matriz de Espo-
sende em direção à Capela de S. Lourenço, em Vila Chã.

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

Quaresma, teremos a já habitual Ação de Formação para 
os Ministros Extraordinários da Comunhão (MEC’s). 

Formação de catequistas e outros
Durante as sextas-feiras da Quaresma teremos 

uma formação cristã direccionada aos Catequis-
tas de todo o Arciprestado, mas aberta a quem 
quiser participar, com início às 21h00, no Centro 
Paroquial de Esposende, tendo com formadores a 
Equipa Experimental de Evangelização, orientada 
pelo P.e Albano de Sousa Nogueira.

continua no próximo (In)formativo

Confissões Quaresmais (março)
09 de março .........Fão .............................09h30–12h00
16 de março ..........Gemeses ..................... 09h30–12h00
23 de março ..........Palmeira de Faro ........ 09h00–12h00
23 de março ..........Curvos ........................ 09h00–12h00
29 de março ..........Marinhas .................... 15h00–18h00
30 de março ..........Marinhas .....................09h00–11h00
30 de março ..........Rio Tinto .....................11h00–12h00



19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquim Manuel Pereira Fernandes
— Manuel Alves Félix e Maria Martins Catarino
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Fernandes de Aguiar
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Américo Bento Queirós 
— Ana Marques da Silva 
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— António Torre da Silva e Esposa 
— Eduardo Gonçalves Branco e esposa 
— Emília Gonçalves Ferreira 
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro 
— José Carlos Alves da Costa, pai, sogros e família 
— Manuel Meira Alves 
— Maria Albes Ferreira, marido e Filho 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria dos Anjos Barbosa Baltazar Branco, marido 

e mãe 
— P.e António Ferreira Afonso e P. e José Pires Afonso 

e família
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Pai e família, sogros e família  de João Tarrio
Quinta-feira  07 de março
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, irmãos e cunhados
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
19h00 – igreja matriz de Esposende
— José Manuel de Barros Marques
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos, pais e 

sogros 
— Aurélio Ferreira Pires 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Geraldo da Silva Brás, esposa e filhas 
— Lauerinda de Jesus Monteiro e família 
— Manuel de Jesus da Silva 
— Maria Alice Palmeira de Sá, pais e sobrinho
— Maria Boaventura Pires, marido e família 
— Nuno Fernando Barbosa Branco 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— P. e António Ferreira Afonso 
— Rosa de Abreu Baltazar sogros e neto 
Sexta-feira 08 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

Segunda-feira 04 de março
09h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Almas
— Mon. Manuel Baptista de Sousa
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há missa
Terça-feira  05 de março

Aniversário natalício do Sr. Arcebispo – 75 anos
09h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Santíssimo Sacramento
— Intenções do Senhor Arcebispo

Exposição do Santíssimo até às 15h30
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenções do Senhor Arcebispo
— Anselmo Novo
— Maria da Conceição Meira Vila Chã 
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há missa
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Não há missa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há missa
Quarta-feira 06 de março

Cinzas – Início da Quaresma
18h00 – igreja matriz de Fão
— Albertina Leite
— João Miranda de Jesus Ferreira 
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa 
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Martins Figueiredo, marido, filha, neta e 

Fernando dos Santos, esposa e filhos
— Carlos Ramos Costa, sogros, cunhada, Almas e S. 

Bento
— José Manuel Cachada e madrinha Manuela
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Alves Barros e marido
— Maria Custódio Loureiro, filha e Glória e genro 
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Arminda Martins Alves Ferreira 
— Manuel Ferreira Martins e Familia 
— Maria Fernanda Fiuza de Sousa Cunha (mc Confraria 

de S.to António)

19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Moreira Marques Casais 
— Arminda Lopes Moreira
— Belarmina Lopes Fernandes do Monte
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó 
— Maria Luisa Loreiro Formoso Almeida
— Onra Sr. da Guia M.C. Emílio Hipólito 
— P.e José Miguel Torres Pereira
— P.e Manuel Alberto 
— Zacarias Martins Cardoso    
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
— Intenção particular

Domingo           10 de março
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
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
— Adelino da Lage Maciel (26)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes e Maria Laurentina Ferreira Maciel (pais)
— António Perreira de Azevedo e Familia (mc esposa)
— Manuel Barroselas Maciel 
— Manuel Sousa Alves
— Maria Celeste Maciel Soares (mc filhas) 
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
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Cruzeiro
— Carlos Filipe da Silva Rosa
— Domingos Martins Pinheiro e Avelino Gonçalves 

Pereira
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Maria Martins Pinheira (19)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos

Confissões Quaresmais
na Matriz de Esposende

Como já é habitual, ao longo da Quaresma 
teremos Serviço de Confissões na igreja Matriz de 
Esposende, de segunda a sexta- feira, com uma hora 
de manhã e outra de tarde. O horário será o seguinte:

18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Maria de Carvalho e pais
— Laurentina Ferreira Morgado, filho, pais e irmãos
— Luís Bessa Rocha Brito e Prata e esposa 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pais)
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa senhora da Guia
— Emília Hipólito Dias e marido
— José Maria Pereira Silva, pais e sogros
— Nelson Fernandes Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Sagrado Coração de Jesus
— Arménio Eiras Silva Briote
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Martinho do Vale Gonçalves e pais
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Gonçalves Vasco e esposa
— Maria de Campos Paturro, marido, filha, pais e 

sogros
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
Sábado 09 de março 
15h00 – Sé Catedral de Braga
— Ação de graças pelos 75 anos do Sr. Arcebispo
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Não há missa
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Não há missa
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Angelino Ferreira de Barroselas 
— Angelino Ferreira de Barroselas 
— António Miranda da Silva e Sogros 
— Brilhantina Ferreira da Silva, e Marido (mc. Filha 

Fátima)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Ferreira Carvalho
— Maria Augusta de Azevedo, filho Adelino, pais, e 

irmãos (mc Sobrinha Maria do Carmo)
— Maria Raquel Maciel Alves 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— P.e José Miguel Torres Pereira
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da Casa Marques
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Arminda Martins Afonso e marido (mc filha Maria)
— Eugénia Martins Pereira e marido e Albino Martins 

Ferreira e esposa
— Isaura de Barros Rosas e marido
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— José Rei Pedra Meira (mc esposa)
— Matias Gomes Santa Marinha
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Dimas Manuel de Barros Neto

horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração

Intenções do Papa para março
Pela Evangelização: Pelas comunidades cristãs, 
em particular as que são perseguidas, para que 
sintam a proximidade de Cristo e para que os 
seus direitos sejam reconhecidos.

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

horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração – horário das missas, intenções e locais da celebração


