
Xotando para fora de nós o pecado, neste caminho 
rumo à Páscoa, restauramos a nossa fisionomia e 

o nosso coração de cristãos, através do arrependimento, 
da conversão e do perdão  — diz-nos o Papa Francisco 
na sua mensagem para esta Quaresma, que continua:

“Esta «impaciência», esta expetativa da criação ver-
se-á satisfeita quando se manifestarem os filhos de Deus, 
isto é, quando os cristãos e todos os homens entrarem de-
cididamente neste «parto» que é a conversão. Juntamente 
connosco, toda a criação é chamada a sair «da escravidão 
da corrupção, para alcançar a liberdade na glória dos fi-
lhos de Deus» (Rm 8, 21). A Quaresma é sinal sacramental 
desta conversão. Ela chama os cristãos a encarnarem, de 
forma mais intensa e concreta, o mistério pascal na sua 
vida pessoal, familiar e social, particularmente através do 
jejum, da oração e da esmola.

Jejuar, isto é, aprender 
a modificar a nossa atitude 
para com os outros e as 
criaturas: passar da ten-
tação de «devorar» tudo 
para satisfazer a nossa vo-
racidade, à capacidade de 
sofrer por amor, que pode 
preencher o vazio do nosso 
coração. Orar, para saber 
renunciar à idolatria e à au-
tossuficiência do nosso eu, 
e nos declararmos necessi-
tados do Senhor e da sua 
misericórdia. Dar esmola, 
para sair da insensatez de 

viver e acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de 
assegurarmos um futuro que não nos pertence. E, assim, 
reencontrar a alegria do projeto que Deus colocou na 
criação e no nosso coração: o projeto de amá-Lo a Ele, 
aos nossos irmãos e ao mundo inteiro, encontrando neste 
amor a verdadeira felicidade.

A «quaresma» do Filho de Deus consistiu em entrar 
no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele 
jardim da comunhão com Deus que era antes do pecado 
das origens. Que a nossa Quaresma seja percorrer o mes-
mo caminho, para levar a esperança de Cristo também à 
criação, que «será libertada da escravidão da corrupção, 
para alcançar a liberdade na glória dos filhos de Deus» 
(Rm 8, 21). Não deixemos que passe em vão este tempo 
favorável! Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um 
caminho de verdadeira conversão.  Abandonemos o egoís-
mo e voltemo-nos para a Páscoa de Jesus; façamo-nos 
próximo dos irmãos e irmãs em dificuldade, partilhando 
com eles os nossos bens espirituais e materiais. 

4.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Jos 5, 9a. 10-12;
Salmo – Sl 33, 2-3. 4-5. 6-7;
2.ª Leit. – 2 Cor 5, 17-21;
Evangelho – Lc 15, 1-3. 11-32.
A liturgia deste quarto domingo da quaresma convi-

da-nos à descoberta do Deus do amor, empenhado em 
conduzir-nos a uma vida de comunhão com Ele.

A primeira leitura, a propósito da circuncisão dos 
israelitas, convida-nos à conversão, princípio de vida 
nova na terra da felicidade, da liberdade e da paz. Essa 
vida nova do homem renovado é um dom do Deus que 
nos ama e que nos convoca para a felicidade.

A segunda leitura convida-nos a acolher a oferta de 
amor que Deus nos faz através de Jesus. Só reconciliados 
com Deus e com os irmãos podemos ser criaturas novas, 
em quem se manifesta o homem Novo.

O Evangelho apresenta-nos o Deus/Pai que ama de 
forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar das 
escolhas erradas e da irresponsabilidade do filho rebelde. 
E esse amor lá está, sempre à espera, sem condições, 
para acolher e abraçar o filho que decide voltar. É um 
amor entendido na linha da misericórdia e não na linha 
da justiça dos homens.

Conhecemos de cor esta parábola a que chamamos 
de “Filho Pródigo”, mas precisamos ainda de parar 
longamente, saboreá-la melhor. Podemos hoje pensar 
na seguinte frase: “Bem desejava ele matar a fome com 
as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas 
dava”. Parece que não diz nada de importante. Mas pode 
ser a frase-chave da parábola. A verdadeira miséria do 
filho mais novo é de não ter ninguém que esteja atento 
a ele, que o olhe. Para os seres humanos, o olhar é vital. 
Quando o olhar não é transparente, acontecem desvios, 
recusa do amor, os seres humanos torna-se inimigos em 
vez de serem irmãos e irmãs, acontece desconfiança, 
inveja, indiferença. O filho mais novo morre da falta 
de um olhar de amor, sente fome de amor. Jesus quer 
mudar esta situação, renovando relações em que o amor 
possa circular de novo. Jesus lança o seu olhar de amor 
sobre nós, sobre cada um de nós. Um olhar que é fonte 
de vida! Um olhar do qual não podemos fugir!

A celebração deste Domingo da alegria começa a 
evidenciar que a árvore está a ficar despojada de pe-
cados. Por isso, nesta celebração retiramos o dístico 
egoísmo da árvore, pretendendo retirá-lo sobretudo do 
nosso coração.

Para nos iluminar nesta reflexão, nesta semana pros-
seguimos com o exercício do exame de consciência para 
averiguarmos onde tem imperado em nós o egoísmo. 
Para iluminar este caminho, somos convidados a ler e 
a meditar os números 81-83 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 ................................................... 18h00 – 19h00
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Contas da paróquia de Fão
A Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio de Fão 

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

Receita
71 Culto  ......................................................28.345,73 €
72 Festas .......................................................7.583,85 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 1.170,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ............ 50,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.345,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.378,00 €
77 Outras Receitas  .......................................6.465,86 €
     Total de Receita  ...................................46.338,44 €

Despesa
61 Culto  ..................................................... 12.455,76 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 23.762,94 €
64 Despesas com Pessoal  .......................... 10.200,00 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.345,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 28.075,27 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 1.703,93 €
     Total de Despesa  ................................. 77.542,90 €
     Saldo de 2018  ................................... – 31.204,46 €  
     Saldo de 2017  ...................................... 51.872,60 € 
     Saldo para 2019  ...................................20.668,14 €

O saldo negativo deste ano justifica-se com as obras 
de restauro levadas a cabo no Centro Paroquial, que 
ainda estão por acabar. Agradecemos todas as ofertas 
que nos ajudem a prosseguir com as obras.

Visita aos doentes (idosos)
Como é habitual neste tempo da Quaresma, iremos 

visitar os doentes nos seguintes dias/horas
Paróquia  ...............  Dia  ........................  Horário
Apúlia  ............  terça. 2 de abril  ....   a partir das 15h00
Apúlia  ...........  quarta, 3 de abril  ....  a partir das 10h00
Fão ................  quarta, 3 de abril  ....  a partir das 17h00
Rio Tinto  .......  terça, 9 de abril  .....  a partir das 10h00
Fonte Boa  ......  terça, 9 de abril  .....  a partir das 15h30
Esposende  .  segunda, 15 de abril  .  a partir das 10h00
Vila Chã  ....  segunda, 15 de abril  .  a partir das 16h00
Caso surjam funerais, estes horários serão alterados

Receitas das Confrarias de Apúlia
Confraria do Santíssimo

Meio  ............................................................ 1.510,00 €
Paredes  ........................................................ 1.470,00 €
Criaz  ............................................................... 707,30 €
Areia Poente  ................................................ 1.442,50 €
Igreja  .............................................................. 926,50 €
Total  ............................................................ 6.056,30 €
Total entregue até 19/03/2019   .................. 16.579,49 €

continua no próximo (In)formativoPróximas Confissões Quaresmais
03 de abril ...........Apúlia ........................15h00–17h00
03 de abril ...........Apúlia ........................20h00–21h30
05 de abril ...........Mar (S. Bartolomeu) 17h30–20h00
06 de abril ...........Belinho ...................... 09h30–11h30
06 de abril ...........Forjães ...................... 09h30–11h30
06 de abril ...........Vila Chã ....................20h00–22h00
11 de abril .............Fonte Boa ................... 17h00–20h00
12 de abril ............Antas .......................... 20h00–21h00
13 de abril ............Antas .......................... 08h00–10h30
13 de abril ............Gandra ........................10h00–11h30
15 de abril ............Marinhas (Góios) ....... 18h30–20h00
16 de abril ............Esposende .................. 20h00–21h00



19h00 – igreja matriz de Fão
— António Fernandes Gaifém, esposa, filhos e Matihas 

Gaifém
— António Pereira Ribeiro
— Rogério Santos do Vale
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais, irmão e 

cunhadas
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora de Fátima (mc Maria Alice Lima)
— Almas M.C. Palmira Eiras 
— Ana Correia Fernandes Oliveira
— Carlos Alberto Silva Santos do Vale e pai
— Carolina Alves Correia Deveza
— Joaquim Ferreira dos Santos, esposa e cunhada
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã 

e S. José    
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— António Alves Pontes e Felizarda Gomes da Cruz
— António Gonçalves Torres da Silva
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Joaquina Azevedo Cruz e Joaquim Gonçalves Ven-

deiro
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Mariz da Cruz
Quinta-feira  04 de abril
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Almas
— José Manuel de Barros Marques
— Maria Júlia Alves da Costa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ação de Graças a Santo António 
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado 
— Albino Gonçalves Penteado 
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Ana Alves Ferreira 
— Balbina Ferreira Afonso 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Laurinda de Jesu Monteiro e família 
— Manuel de Jesus da Silva 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
— Rui Filipe, família e Almas do Purgatório 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Alexandre Alves da Lage e esposa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Félix da Cruz, esposa, filho, pais e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Delfim Silva, esposa Francelina e filho
— Hortência Fernandes Macieira, pais, sogros, sobri-

nhos e cunhada

Segunda-feira 01 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— S. Bento
— Intenção particular
— Ilda Daniela Cardoso Lima e acção de graças a 

Santa Maria dos Anjos
— Joana Terra de Sousa, marido e filha
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Adriano Faria de Campos
— Maria Cardoso do Paço, Domingos Martins Lima 

e Carminda Amélia Lima de Passos
— Horácio Martins de Matos
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Almas
— Ana Fernandes do Padre e Fernando Gonçalves 

Malgueiro
— Bernardina Rodrigues Leite
— Carolina Ribeiro da Fonte
— Manuel Sá Silva e esposa
— Ramiro Fernandes Dias Afonso e família
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho
Terça-feira  02 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino Sampaio da Silva e família 
— Alfredo Marques da Silva e filho
— Américo Bento Queirós 
— Ana Marques da Silva, marido e filho 
— António Bento Pires 
— António Bento Queirós 
— António Gonçalves da Silva e esposa 
— Manuel Alves Sampaio, Ana Brás Júnior e família 
— Manuel da Costa Neiva e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Alves Ferreira, marido e filho 
— Maria Antónia Pires, pais irmãs e sobrinhos 
— Maria Boaventura Pires, marido e filho 
— Maria Dias de Boaventura, marido e família 
— P.e António Ferreira Afonso e P.e José Pires Afonso 

e família 
— Porfírio Capitão Eiras Novo  
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António Pimenta, Pais e Sogros
— Manuel Carreira Martins e Família
— Florinda de Sá Maciel, e Marido
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arménio José e esposa
— Ezequiel Barros, irmãs Isaura e Virgínia
— Joaquim Moreira Barros
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Manuel Azevedo da Cruz, pais e tio António
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria da Silva Vieira de Sousa
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 03 de abril
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende
— Irmãos da Santa casa da Misericórdia
— Intenção particular

19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Odete Baltazar Regado (30.º Dia)
20h15 – igreja paroquial de Gandra
— Ana Paula Lima Viana
— António Martins de Matos, pais e irmã e  Ana 

Fernandes Vasco
— Deolinda Magalhães Barros Lopes e família (mc 

filha Maria Irene)
— Maria da Conceição Santos
20h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Missa da Reconciliação
— Irmãos da Confraria das Almas
— António de Bento Pires
— Balbina Ferreira Afonso
— Jorge Albino Fortunato Boaventura

Domingo           07 de abril
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Início do Lausperene Comemorativo
— Santíssimo Sacramento

Exposição do Santíssimo até às 12h30
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino da Lage Maciel (30)
— Ana Alves da Lage e Marido (mc filho José)
— Angelino Ferreira Barroselas 
— Belmira da Costa Felix, Valentim Gonçalves Neves, 

pais, sogros e família (mc filha Maria Cidália)
— Manuel Ferreira Carvalho
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Manuel Sousa Alves, esposa e família
— 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 
— Santissimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e Sagrado Coração de Maria
— José Rei Pedra Meira (mc esposa e filha)
— Manuel de Matos Ferreira, pais e irmão
— Manuel Fernando Costa dos Santos
— Maria Martins Pinheira (23)
— Rosa Ferreira Morgado e marido
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Família Areia
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Manuel da Costa Neiva e neta Vera

— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-
gros, irmãos e cunhados

— Teresa Gonçalves Barros, marido e filhos, Manuel 
Bouçinha Agra, esposa e filhos

Sexta-feira 05 de abril
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Intenção Particular
— Amândio Pimenta Guimarães
19h00 – igreja matriz de Fão
— Bodas de Ouro Matrimoniais de Adelino Neto 

Ribeiro e Carolina Caseira Costa Ribeiro
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Ana Faria da Silva Carvalho e patrões
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
— Maria Isabel Cabral e marido
— Paulino da Silva Fernandes 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Circulina Fernandes Faria Torres e marido
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Palmira Eiras)
— Adelino Moreira Marques Casais
— Arminda Lopes Moreira
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã 

Esperança
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Herminia Gonçalves Marcos, marido e filha
— Maria Luisa Loureiro Formoso Almeida
— Zacarias Martins Cardoso 
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— João Diogo Valente da Costa, Amélia dos Prazeres 

R. Areias, marido e tia Brialinda
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Alves Pereira e esposa
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Fernandes de Aguiar
— Rosa Cruz Veiga, marido, filho e nora
Sábado 06 de abril 
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Justina Rosas da Silva (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Alfredo Pedreira de Faria 
— Angelino Ferreira Barroselas 
— Isaura Ferreira Martins 
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Laurinda da Silva Lage, e Tio Paulino (mc marido)
— Teresa da Costa Freire, filho José, e família (mc 

Carmo Lopes) 
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Carlos Eiras Gomes Torres (30.º dia)
— Emílio Ribeiro Casais (30.º dia)
— Maria Fernanda Farinhas da Silva (1.º aniv.)

Intenções do Papa para abril
Universal: Pelos médicos e pelo pessoal hu-
manitário presentes em zonas de guerra, que 
arriscam a própria vida para salvar a dos 
outros.

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


