
Vivendo como verdadeiros Filhos de Deus não 
podemos adotar comportamentos destruidores 

do próximo, de nós próprios e das outras criaturas 
— diz-nos o Papa Francisco na sua mensagem para 
esta Quaresma, que continua:

“Como sabemos, a causa de todo o mal é o pecado, 
que, desde a sua aparição no meio dos homens, interrom-
peu a comunhão com Deus, com os outros e com a criação, 
à qual nos encontramos ligados antes de mais nada através 
do nosso corpo. Rompendo-se a comunhão com Deus, 
acabou por falir também a relação harmoniosa dos seres 
humanos com o meio ambiente, onde estão chamados a 
viver, a ponto de o jardim se transformar num deserto (cf. 
Gn 3, 17-18). Trata-se daquele pecado que leva o homem 
a considerar-se como deus da criação, a sentir-se o seu 
senhor absoluto e a usá-la, não para o fim querido pelo 
Criador, mas para interesse próprio em detrimento das 
criaturas e dos outros.

Quando se abandona a lei de Deus, a lei do amor, 
acaba por se afirmar a lei do mais forte sobre o mais fra-

co. O pecado – que habita 
no coração do homem (cf. 
Mc 7, 20-23), manifestando-
se como avidez, ambição 
desmedida de bem-estar, 
desinteresse pelo bem dos 
outros e muitas vezes tam-
bém do próprio – leva à 
exploração da criação (pes-
soas e meio ambiente), mo-
vidos por aquela ganância 
insaciável que considera 
todo o desejo um direito 
e que, mais cedo ou mais 
tarde, acabará por destruir 

inclusive quem está dominado por ela.
A força sanadora do arrependimento e do perdão

Por isso, a criação tem impelente necessidade que se 
revelem os filhos de Deus, aqueles que se tornaram «nova 
criação»: «Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. 
O que era antigo passou; eis que surgiram coisas novas» (2 
Cor 5, 17). Com efeito, com a sua manifestação, a própria 
criação pode também «fazer páscoa»: abrir-se para o novo 
céu e a nova terra (cf. Ap 21, 1). E o caminho rumo à Páscoa 
chama-nos precisamente a restaurar a nossa fisionomia e 
o nosso coração de cristãos, através do arrependimento, a 
conversão e o perdão, para podermos viver toda a riqueza 
da graça do mistério pascal.

3.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Ex 3,1-8a.13-15;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2. 3-4. 6-7. 8 e 11;
2.ª Leit. – 1 Cor 10, 1-6. 10-12
Evangelho – Lc 13, 1-9.
Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa 

somos chamados, mais uma vez, a repensar a nossa 
existência. O tema fundamental da liturgia de hoje é 
a “conversão”. Com este tema enlaça-se o da “liber-
tação”: o Deus libertador propõe-nos a transformação 
em homens novos, livres da escravidão do egoísmo e 
do pecado, para que em nós se manifeste a vida em 
plenitude, a vida de Deus.

A primeira leitura fala-nos do Deus que não supor-
ta as injustiças e as arbitrariedades e que está sempre 
presente naqueles que lutam pela libertação. É esse 
Deus libertador que exige de nós uma luta permanente 
contra tudo aquilo que nos escraviza e que impede a 
manifestação da vida plena.

A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento 
de ritos externos e vazios não é importante; o que é 
importante é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de 
aceitar a sua proposta de salvação e de viver com ele 
numa comunhão íntima.

O Evangelho contém um convite a uma transforma-
ção radical da existência, a uma mudança de mentalida-
de, a um re-centrar a vida de forma que Deus e os seus 
valores passem a ser a nossa prioridade fundamental. 
Se isso não acontecer, diz Jesus, a nossa vida será cada 
vez mais controlada pelo egoísmo que leva à morte.

Neste tempo quaresmal, somos chamados a uma 
sincera conversão, a mudar a nossa lógica, confiando 
realmente no Senhor e trilhando sinceramente os seus 
caminhos. Estejamos atentos à advertência que o Senhor 
Jesus nos faz no Evangelho: os sofrimentos da vida não 
são castigo pelos pecados, mas devem servir de reflexão 
e de alerta para todos. Há uma desgraça muito pior que 
qualquer acidente: morrer para Deus, ressecar o coração 
para o Senhor.

À semelhança do que aconteceu com Moisés no 
encontro com Deus, narrado na primeira leitura, pro-
curemos que o nosso encontro pessoal com Deus na 
Eucaristia deste fim de semana transforme a nossa vida, 
cultivando relações interpessoais sadias e evitando a 
violência das palavras, dos gestos e das atitudes.

Continuando a prática do exame de consciência com 
os cinco passos exercitados desde o início da nossa 
caminhada quaresmal, vamos perceber de que modo 
temos exercido violência (agressividade) nas palavras, 
nos gestos e nas atitudes com aqueles que nos são pró-
ximos. Para nos iluminar nesta reflexão, seria bom ler 
e meditar os números 98-101 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. 

25
 a

 3
1 

de
 m

ar
ço

II
I S

em
an

a 
da

 Q
ua

re
sm

a

C
on

ta
ct

os

184

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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Contas da paróquia de Rio Tinto
A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Marinha de 

Rio Tinto aprovou as Contas referentes ao ano de 2018, 
que são as seguintes:

Receita
71 Culto  ......................................................56.536,20 €
72 Festas ..........................................................476,91 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 9.356,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 63.413,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  .................... 725,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ............ 583,00 €
77 Outras Receitas  .......................................6.946,42 €
     Total de Receita  .................................138.036,53 €

Despesa
61 Culto  .......................................................... 866,70 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 18.293,53 €
64 Despesas com Pessoal  ............................ 6.780,00 €
65 Valores Consignados à Cúria ..................... 725,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 69.712,90 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.998,21 €
     Total de Despesa  ................................. 98.376,34 €
     Saldo de 2018  .......................................39.660,19 €  
     Saldo de 2017  ...................................... 34.119,72 € 
     Saldo para 2019  ...................................63.779,91 €

De referir que as contas da Festa de Santa Marinha 
não estão aqui englobadas e que o saldo elevado deve-se 
ao facto de a 31 de dezembro termos várias faturas das 
obras por pagar. Caso contrário, o saldo seria negativo.

Celebração da Festa do Perdão
Paróquia  .........  Confissões  ....................... Festa
Apúlia  ............  terça – 17h00  ......... Domingo – 10h30
Esposende  ....  quinta – 19h30  ...........  Sábado – 19h15
Fão ................  quarta – 18h30  ........  Domingo – 11h00
Fonte Boa  .....  quarta – 19h30  ...........  Sábado – 16h15
Rio Tinto  ...... sábado – 11h00  ........ Domingo – 08h00
Vila Chã  ........  terça – 19h30  ............  Sábado – 16h15

Receitas das Confrarias de Apúlia
Confraria das Almas

Paredes  ........................................................... 966,50 €
Areia Poente  ................................................... 600,00 €
Areia Nascente  ............................................... 877,50 €
Igreja  .............................................................. 291,00 €
Total  .............................................................2 735,00 €

Associação do Coração de Jesus
Paredes  ........................................................... 861,00 €
Areia Poente  ................................................ 1.425,00 €
Areia Nascente  ............................................... 870,50 €
Igreja ............................................................... 850,00 €
Total  .............................................................4.006,50 €

Confraria da Senhora do Rosário
Paredes  ........................................................... 795,00 €
Areia Poente  ................................................... 881,00 €
Areia Nascente  ............................................ 1.495,00 €
Igreja  .............................................................. 610,69 €
Total  .............................................................3.781,69 €

continua no próximo (In)formativo

Próximas Confissões Quaresmais
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
03 de abril ............Apúlia ........................ 20h00–21h30
05 de abril ............Mar (S. Bartolomeu) .. 17h30–20h00

continua no próximo (In)formativo



— António Fernandes Gaifém, esposa, filhos e Mathias 
Campos

— Maria de Campos Graça
— Maria Luisa Martins Lopes Narciso Morais
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Machado Faria, sogra, pais e família
— Avelino Miranda Figueiredo
— Maria Martins Ferreira Morgado e marido, e em 

honra de Santo António e Nossa Senhora de Fátima
— Rui Pedro Silva Oliveira e família e Teresa Martins 

Alves Felgueiras
19h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— António José da Torre Pereira e esposa
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz e Manuel 

Baptista Cerqueira
— Maria do Canto Fernandes Herdeiro
— Maria Carminda Agra Pereira    
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Américo Gomes de Baixo
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Missa do 17.º Aniv.º do Rancho Folclórico Sarga-

ceiro da Vila de Apúlia
— Manuel Sílvia e filho Alberto
— António Hipólito
— Alzira Regado
Quinta-feira  28 de março
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— André José Fernandes e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Virgínia da Cruz Barros e tio António
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Henrrique José da Lomba, esposa, e família (mc.

filho José)
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Dorentina Lopes Rey
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Almerinda de Sá Ramos, marido, pais e sogros
— Anselmo Joaquim Boaventura, esposa filha e família
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Aurélio Ferreira Pires 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— Gregório da Silva Martins, esposa e filho 
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos
— Maria Barbosa 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tia Alice 
— Rosa Barbosa Brás de Sá e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto

Segunda-feira 25 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— José Ferreira da Rocha
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)
— Celestino Gomes Pires
— Maria Augusta Pires Morais
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Pais e sogros de José Valdemar Faria e Belmiro 

Gomes Viana e família
19h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— Bernardina Rodrigues Leite
— Irene Gonçalves da Costa, marido e filha
— João dos Santos Pereira, irmã e sobrinho
— José Armando Gomes Bacelo, pais, sogros, cunhada 

e sobrinhos
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel António Gonçalves Moreira, esposa e filhos
— Maria Gomes da Silva e Família
Terça-feira  26 de março
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Anselmo Novo
— Maria da Conceição Meira Vila Chã 
18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Adelina Alves da Cruz, seus pais, marido e filhos
— Augusto Carvalho Rosmaninho, esposa e pais
— Florinda Gomes da Silva e seus pais
— Manuel Martinho Mariz Pena, sogro e cunhado José
— Teresa Félix de Miranda, Maria Rosa da Cruz e 

seus filhos Maximino e Adelino
— Teresa Ferreira Freitas e família
— Teresa Gonçalves Pimenta, filho e nora
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino de Abreu da Silva, esposa, pais, sogros e 

cunhados
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Laurinda Antónia Pires e filho 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família
— Maria Augusta Marques da Silva e pais 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Olívia Barbosa, marido, pais e sogros 
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família  
Quarta-feira 27 de março
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa casa da Misericórdia
— Intenção particular
18h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Isabel Oliveira Fonseca e avós, Virgínia e 

Maria Rosa

18h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
Encerramento do CPM

com a presença do Senhor Arcebispo, D. Jorge
— António Armindo Oliveira Lopes  (1.º aniv.)
— Maria Alves de Barros  (1.º aniv.)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Arcelina Leites Faria Ferreira (1.º aniv.)
— Ex-Combatentes no Ultramar
18h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino da Lage Maciel (29)
— Adosinda Albina de Sá Maciel dos Santos, marido 

e família (filho Manuel)
— Angelino Ferreira de Barroselas 
— António Miranda da Silva 
— Brilhantina Ferreira da Silva e marido (mc filha Fátima)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Fernandes do Paço, filhas e família
— Manuel Ferreira Carvalho, pai, e sogros
— Maria Laurentina Ferreira Maciel,  António Cristia-

no Lopes Ferreira, Adelino Maciel Lopes (marido)
— Palmira Fernandes Pereira e Compadres
— Teresa dos Santos Figueiredo, marido e família 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Aurélio Alves Martins Cepa (1.º aniv.)
19h15 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Martins Ferreira de Oliveira
— Alminhas da Casa Marques
— Isaura de Barros Rosas e marido
— Mario Ferreira Morgado e Familia
— Rosa Patrocinio Alves de Matos , marido e filhos
— Teresa Martins Ferreira
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Maria do Céu André Eiras (30.º Dia)
Domingo           31 de março
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Angelino Ferreira de Barroselas 
— António Pereira de Azevedo e família (mc filha M.ª 

do Carmo)
— Felix de Sá Rosas (mc. esposa)
— Maria Raquel Maciel Alves
— Porfírio Fernandes Carvalho, esposa, pais. e tio 

Eugénio (mc. filha Lucília) 
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
— Americo Rodrigues da Silva, pais, filho e sogros
— Avelino Gonçalves Pereira
— Maria Martins Pinheira  (22)
— Martinho Domingos da Cruz, mãe e avós
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

Sexta-feira 29 de março

18h00 – igreja matriz de Fão
— Deolinda Ferreira Góios
— José Ferreira do Vale, esposa Ilídia Henrique Fer-

reira e filho 
18h30 – igreja paroquial de Gandra
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Apúlia
— Adelino Dourado Correia, pais e sogros
— António Sá Solino, pais e sogros
— Aurélio Alves Martins Cepa
— Cecília Lopes Barros e marido
— Elisa Carvalho Machado 
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— José Filipe da Silva Faria
— Manuel Maria Gomes Igreja
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro 
— Maria Adelaide Reina dos Santos filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Maria Leite Pereira da Silva, marido, filho e avó
— Maria Moreira Fernandes Cruz, pais e irmão
— Severa Rodrigues Lima e filho Avelino 
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
— Zacarias Martins Afonso e família
— Zacarias Martins Cardoso 
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas
— Aurélia Linhares de Campos
— Aurora Gomes da Cruz
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz Catarino
— Joaquim Mariz da Cruz
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Oliveira Alves Salgueiro e irmão António
— Manuel Vasco Azevedo, Lucas F. Azevedo e Rosa 

Gomes Vasco
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Aurélio Azevedo e esposa
— José Maria de Barros Lima Costa, filho João e Luzia 

Marques Rei e marido
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
Sábado 30 de março 
16h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
No final, Bênção do Cruzeiro do Senhor Bom-Fim
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Alves Ferreira

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


