
Uma proposta de refelexão do Papa Francisco 
para a Quaresma: a redenção da criação. 

A celebração do Tríduo Pascal da paixão, morte 
e ressurreição de Cristo, ponto culminante do Ano 
Litúrgico, sempre nos chama a viver um itinerário de 
preparação, cientes de que tornar-nos semelhantes a 
Cristo é um dom inestimável da misericórdia de Deus.

Se o homem vive como filho de Deus, se vive como 
pessoa redimida, que se deixa guiar pelo Espírito Santo 
(cf. Rm 8, 14), e sabe reconhecer e praticar a lei de Deus, 
a começar pela lei gravada no seu coração e na natureza, 
beneficia também a criação, cooperando para a sua reden-
ção. Por isso, a criação – diz São Paulo – deseja de modo 
intensíssimo que se manifestem os filhos de Deus, isto é, 
que a vida daqueles que gozam da graça do mistério pascal 
de Jesus se cubra plenamente dos seus frutos, destinados 
a alcançar o seu completo amadurecimento na redenção 
do próprio corpo humano. Quando a caridade de Cristo 
transfigura a vida dos santos – espírito, alma e corpo –, 
estes rendem louvor a Deus e, com a oração, a contempla-

ção e a arte, envolvem nisto 
também as criaturas, como 
demonstra admiravelmente 
o «Cântico do irmão sol», 
de São Francisco de Assis 
(cf. Encíclica Laudato si’, 87). 
Neste mundo, porém, a 
harmonia gerada pela re-
denção continua ainda – e 
sempre estará – ameaçada 
pela força negativa do pe-
cado e da morte.

Com efeito, quando 
não vivemos como filhos 
de Deus, muitas vezes 
adotamos comportamen-

tos destruidores do próximo e das outras criaturas – mas 
também de nós próprios –, considerando, de forma 
mais ou menos consciente, que podemos usá-los como 
bem nos apraz. Então sobrepõe-se a intemperança, 
levando a um estilo de vida que viola os limites que a 
nossa condição humana e a natureza nos pedem para 
respeitar, seguindo aqueles desejos incontrolados que, 
no livro da Sabedoria, se atribuem aos ímpios, ou seja, 
a quantos não têm Deus como ponto de referência das 
suas ações, nem uma esperança para o futuro (cf. 2, 
1-11). Se não estivermos voltados continuamente para 
a Páscoa, para o horizonte da Ressurreição, é claro que 
acaba por se impor a lógica do tudo e imediatamente, 
do possuir cada vez mais.

2.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Gen 15, 5-12. 17-18;
Salmo – Sal 26, 1. 7-8. 9abc. 13-14;
2.ª Leit. – Filip 3, 17 - 4, 1;
Evangelho – Lc 9, 28b-36.
As leituras deste domingo convidam-nos a refletir 

sobre a nossa “transfiguração”, a nossa conversão à 
vida nova de Deus.

A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo 
do crente. Com Abraão, somos convidados a “acreditar”, 
isto é, a uma atitude de confiança total, de aceitação 
radical, de entrega plena aos desígnios desse Deus que 
não falha e é sempre fiel às promessas.

A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa 
atitude de orgulho, de autosuficiência e de triunfalismo, 
resultantes do cumprimento de ritos externos; a nossa 
transfiguração resulta de uma verdadeira conversão do 
coração, construída dia a dia sob o signo da cruz, isto 
é, do amor e da entrega da vida.

O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho amado 
do Pai, cujo êxodo (a morte na cruz) concretiza a nossa 
libertação. O projeto libertador de Deus em Jesus não se 
realiza através de esquemas de poder e de triunfo, mas 
através da entrega da vida e do amor que se dá até à 
morte. É esse o caminho que nos conduz, a nós também, 
à transfiguração em Homens Novos.

Atravessando a noite desta vida e o combate quares-
mal, estamos em tempo de oração, vigilância e penitên-
cia. A Igreja, como Mãe, carinhosa e sábia, anima-nos, 
revelando-nos qual o nosso objetivo, qual a nossa meta: 
trazer em nós a imagem viva de Cristo ressuscitado. 

Nesta Quaresma somos convidados à perseverança 
de Abraão, ao seu combate na noite, à vigilância e à 
esperança; somos convidados a viver da fé, a combater 
na fé. Este é o combate da Quaresma, este é o combate 
da vida: passar da imagem do homem velho, com os 
seus velhos raciocínios e sentimentos, ao homem novo, 
imagem de Cristo glorioso. Para isso, não nos podemos 
isolar no nosso pequeno mundo, como Cristo não se 
isolou na Transfiguração, antes manifestou a sua co-
munhão com o Pai e “conversou” com os outros: com 
Moisés e Elias (a Lei e os Profetas); com Pedro, Tiago 
e João (os Apóstolos). 

Nesta semana somos convidados a continuarmos 
com o exercício do exame de consciência feito com 
serenidade para identificar as situações que nos isolam 
da família, dos colegas de trabalho ou da escola, da 
comunidade cristã, dos amigos. Para entendermos e su-
perarmos o isolamento, somos chamados a ler e refletir, 
esta semana, nos números 87-92 da exortação apostólica 
Evangelii Gaudium (A alegria do Evangelho) do Papa 
Francisco, que poderá consultar a partir do nosso site 
em https://paroquiadesposende.wordpress.com. 
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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

Contas da paróquia de Esposende
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria dos 

Anjos de Esposende aprovou as Contas referentes ao 
ano de 2018, que são as seguintes:

Receita
71 Culto  ......................................................57.106,78 €
72 Festas .....................................................36.090,88 €
73 Serviços Ministeriais  ............................ 10.365,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 11.885,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.890,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 4.943,00 €
77 Outras Receitas  .....................................29.464,91 €
     Total de Receita  .................................151.745,57 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 32.134,37 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 26.772,54 €
63 Outras depesas e encargos..........................975,15  €
64 Despesas com Pessoal  .......................... 48.221,91 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.890,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ..... 2.043,23 €
67 Formação e Actividades Culturais  ....... 12.450,44 €
     Total de Despesa  ............................... 124.487,64 €
     Saldo de 2018  .......................................27.257,93 €  
     Saldo de 2017  ...................................... 26.256,99 € 
     Saldo para 2019  ...................................53.514,92 €

Figurados para a Semana Santa
No próximo sábado, dia 23 de março, entre as 

16h00 e as 18h00, estará no Centro Paroquial de 
Esposende, a armadeira para tirar as medidas às 
crianças/adultos que irão participar como figura-
dos nas procissões da Semana Santa 2019.

Preparação do Compasso (Apúlia)
Na próxima segunda feira, dia 18 de março, às 

21h00, haverá uma reunião no Salão Paroquial de 
Apúlia com os responsáveis dos Compassos e também 
com os Ministros Extraordinários da Comunhão, 
para preparar a Visita Pascal.

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
Gandra  .......................... domingo  .....................  15h00
Vila Chã  ..................... quinta-feira  ...................  18h30

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.

continua no próximo (In)formativo

Próximas Confissões Quaresmais
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
03 de abril ............Apúlia ........................ 15h00–17h00



— Manuel da Silva Sá  e Ana Penteado
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— P.e António Ferreira Afonso e P. e José Pires Afonso 

e família 
20h00 – igreja paroquial de Gandra
— S. José
— Adolfo Fernandes Pereira, esposa e família
— Carlos Augusto Gazeau,  António Ferreira da Costa  

e família
— Domingos Martins Pinheiro, Manuel Pereira de 

Barros dos Santos Portela e filho Adelino Morgado 
Portela

— José Maciel Domingues
— José Pereira Lima e família
— Manuel Alves de Matos, esposa e filhos , Luís Alves 

Ferreira Neves e filhos
— Manuel Gaifém Morgado, pais e sogros
Quarta-feira 20 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa casa da Misericórdia
— Intenção particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Santo Amaro
— Ana Faria de Carvalho e pais
— Manuel Francisco Alves Júnior e esposa
— Rosa Gomes Narciso de Morais, marido e pais
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Clarisse da Costa Moreira Torres
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Maria Conceição Almeida
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Amândio Pereira Belinho e Romão Domingues Venda
— António Dias Fernades Herdeiro, pais e sogros
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Idalina Casimiro Ovelheiro e irmãos
— Joaquim Fernandes Vidal, esposa e genro
— Júlia Branco da Costa
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel de Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira
— Teodósio Gomes Gonçalves (mc filha Fátima)
Quinta-feira  21 de março
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Abel Faria da Fonte, esposa, pais e sogros
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Carlos da Silva Vieira de Sousa e espoa
— David da Cruz Pimenta, pais e irmãos
— Emília Gomes Barbosa, marido e cunhada
— Manuel da Silva Félix
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa Cruz
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Júlia da Sá Maciel, marido e filhos (mc. filho Manuel)

Segunda-feira 18 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Maria José de Sousa Lemos e marido
18h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Aida Maria do Vale Ferreira (mc Irmandade)
— Joaqim 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)
— Albino Pedrosa Campos
— António Barros Peixoto, esposa e filho
— Carlos Morais da Benta
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Angelina Gonçalves Miranda e família
— António Miranda Domingues e pais
— Bernardina Rodrigues Leite
— Irene Gonçalves da Costa, marido e filha
— João Batista Loureiro Alves
— João dos Santos Pereira
— Joaquim Martins da Silva, esposa e família
— José Faria Gonçalves Moreira, pais e irmãos
— Manuel Miranda dos Santos, pais e sogros
— Manuel Moreira de Carvalho, pais e sogros
— Maria Lopes Fernandes Leite
— Sebastiana Fontão Pereira, irmão Joaquim ecunha-

da Maria Auxília
Terça-feira  19 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— S. José
— Intenção particular
— Anselmo Novo
— Abílio Nunes Novo, esposa e filhos 
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— S. José e por todos os pais
— Adelino Ribeiro da Costa
— Amandio Pimenta Guimarães
— António Félix da Cruz, esposa, filho e Félix Jesus 

Pereira e esposa
— Avelino dos Santos Catarino, pai e sogros
— José Alves do Paço, esposa, filho e genros
— José Manuel Azevedo Cachada
— Lino Gomes da Costa, pais, irmãos, cunhados e 

sobrinhas
— Maria Elisa Ferreira Duarte e seus pais
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— S. José
— José Francisco do Vale, e Esposa (mc. filha Adelaide)
— Manuel de Sousa Lopes, esposa e familia (filho Jorge)
— Maria Celeste Maciel Soares (mc. Confraria das Almas)
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— S. José
— S. Bento
— Almas do Purgatório 
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires
— David da Silva Sampaio
— David Francisco Ramos, esposa, filho, pais e sogros
— Domingos Fernandes de Sá, esposa e nora
— Manuel da Silva Marrucho, esposa e filha 

Sábado 23 de março 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Albertina Gonçalves Branco (1.º  Aniv.)
— Rosa de Abreu Baltazar (1.º  Aniv.)
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— P.e Cândido, P.e Paulino e P.e José Miguel
18h00 – igreja matriz de Fão
— Daniel Carlos (7.º Dia)
— Alberto Sérgio Cardoso de Sousa (7.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Rosa do Espírito Santo (30.º dia)
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Angelino Ferreira de Barroselas 
— António Miranda da Silva e Padrinho de Batismo
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (mc. filha Fátima)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Maria Vilas Boas, filha e pais (mc. neto Joaquim) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Cardoso Santos (30.º Dia)
— Joaquim Baptista Monteiro (1.º aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— José Rei Pedra Meira (mc esposa)
— Maria Rosa Sá Pereira  Portela
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Artur Ramos Guimarães (30.º Dia)
Domingo           24 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
— Adelino da Lage Maciel (28)
— Angelino Ferreira de Barroselas 
— Baltazar Branco de Matos
— Domingos de Sá Rosas e família (mc. Esposa)
— Emilia do Vale e arido (mc. filha Armanda)
— José Francisco do Vale e esposa (mc. filha Fátima)
— Maria Laurentina Ferreira Maciel, Adelino Maciel 

Lopes e António Cristiano Lopes Ferreira (marido)
— Maria Raquel Maciel Alves 
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos da Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Alminhas do Cruzeiro
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins Afonso, esposa, filhos e família
— Maria Martins Pinheira (21)
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel Miranda Figueiredo e Maria de Fátima 

Figueiredo

19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Maria da Silva Duarte, marido e família
— Ação de graças a Nossa Senhora de Fátima
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Almas do Purgatório 
— Amélia Gonçalves Couto, marido e filho
— António Jorge Miranda Pires e família 
— Associados do Coração de Jesus 
— Aurélio Ferreira Pires 
— Eduardo Gonçalves Branco, esposa e filho
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Horácio da Silva Couto e filhos
— Joaquim Gonçalves Júnior e esposa
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva
— Maria Celeste Pires e família
— Maria da Silva Sampaio e marido
— Olívia Ramos Dias, marido e família
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias 
— Paulo Vieira da Silva, pais e sogros 
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
— Teresa da Silva Lopes, marido, filha e família
Sexta-feira 22 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Faustino Agante Pinho dos Santos e pais
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
18h00 – igreja matriz de Fão
— António Martins Sapateiro, esposa e filhos
— Cândida Reis Graça
— José Salvador Graça
— Luís Morais da Silva da Silva
— Olga Dias Cubelo Soares e família 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Alice do Norte Eiras Hpólito e pais
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Cepa
— Arlindota
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
— Zacarias Martins Cardoso 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Álvaro Reis do Monte
— Ana Maria Campos Neves, pais e avós
— Florentino da Cruz Torres, filho Carlos Manuel, 

pais e sogros
— Flórida Alves Ermida e família
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Alberto Vasco Gonçalves e mãe
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Novo Alves Pereira, mãe e avós
— Maria Martins Ferreira Morgado, marido e família
— Mário Azevedo de Sá e tia Silvina
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)

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


