
Zelosos na ESPERANÇA ou, como diz S. Paulo, 
“alegres na esperança, pacientes na aflição, per-

severantes na oração” – eis um lema que seria bom 
ver impresso na vida de cada homem e mulher deste 
tempo atormentado; mas, ainda com mais obrigação e 
urgência, na vida de cada crente.

É, de facto, em momentos de acentuada neblina que 
mais indispensável se torna quem sabe o caminho. Ora 
os crentes devem ser “apóstolos esperançosos, que 
confiem com alegria nas promessas de Deus” – como 
lembrou o Papa Bento XVI quando, em 23 de setembro 
de 2005, recebeu, em visita ad limina, o terceiro grupo 
de bispos do México.

Viver e propor a esperança não é, evidentemente, 
iludir a fragilidade humana ou camuflar a presença do 

mal e da dor. Também não 
é cultivar ou confessar um 
mero otimismo.

Viver e propor a es-
perança é estar seguro da 
bondade e benevolência de 
Deus: “a esperança não 
engana, porque o amor 
de Deus foi derramado 
nos nossos corações pelo 
Espírito Santo que nos foi 
dado” (Rom. 5,5).

“Viver de esperança, 
não é viver à espera”, mas 
partir e testemunhar até 
aos confins da terra (Act 
1,8). É compreender que a 

virtude comporta “o compromisso de transformação do 
mundo à luz do Evangelho e tem, como único manancial, 
o Espírito Santo” – como afirmou João Paulo II.

Quem vive alegre na esperança levará ao mundo o 
“óleo da alegria”, convicto de que o mesmo mundo, 
apesar das suas feridas, merece ser amado, pois que 
também Deus o amou ao ponto de lhe entregar o Seu 
próprio Filho. Em Jesus, de facto, “apareceu a bondade 
de Deus” (Tit 3,4).

É verdade que ninguém deve ser pateta alegre ou 
vestir uma permanente máscara de carnaval; mas não 
deixa de ser doentio o pessimismo que impede de le-
vantar os olhos e ver “os campos que estão doirados 
para a colheita” (Jo 4,35).

Está na hora de recordar que perante os Coríntios, 
“firmes na fé”, o Apóstolo Paulo se apresentou como 
servidor da sua alegria (2 Cor 1,24) e da sua esperança. 
Assim, também nós nos devemos apresentar uns perante 
os outros, todos cristãos: “alegres na esperança, pa-
cientes na aflição, perseverantes na oração”.

5.º Domingo da Quaresma
1.ª Leit. – Is 43, 16-21;
Salmo 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6;
2.ª Leit. – Filip 3, 8-14;
Evangelho – Jo 8, 1-11.
A liturgia de hoje fala-nos (outra vez) de um Deus 

que ama e cujo amor nos desafia a ultrapassar as nossas 
escravidões para chegar à vida nova, à ressurreição.

A primeira leitura apresenta-nos o Deus libertador, 
que acompanha com solicitude e amor a caminhada do 
seu Povo para a liberdade. Esse “caminho” é o para-
digma dessa outra libertação que Deus nos convida a 
fazer neste tempo de Quaresma e que nos levará à Terra 
Prometida onde corre a vida nova. 

A segunda leitura é um desafio a libertar-nos do 
“lixo” que impede a descoberta do fundamental: a comu-
nhão com Cristo, a identificação com Cristo, princípio 
da nossa ressurreição.

O Evangelho diz-nos que, na perspectiva de Deus, 
não são o castigo e a intolerância que resolvem o pro-
blema do mal e do pecado; só o amor e a misericórdia 
geram activamente vida e fazem nascer o homem novo. 
É esta lógica – a lógica de Deus – que somos convidados 
a assumir na nossa relação com os irmãos. A lógica de 
Deus não é uma lógica de morte, mas uma lógica de 
vida; a proposta que Deus faz aos homens através de 
Jesus não passa pela eliminação dos que erram, mas por 
um convite à vida nova, à conversão, à transformação, à 
libertação de tudo o que oprime e escraviza; e destruir ou 
matar em nome de Deus ou em nome de uma qualquer 
moral é uma ofensa inqualificável a esse Deus da vida e 
do amor, que apenas quer a realização plena do homem.

Na atitude de Jesus, torna-se particularmente evi-
dente a misericórdia de Deus para com todos aqueles 
que eram considerados marginais. Todos os pecadores 
encontram em Jesus um sinal do Deus que os ama e que 
lhes diz: “Eu não te condeno”. Sem excluir ninguém, 
Jesus promoveu os desclassificados, deu-lhes dignidade, 
tornou-os pessoas, libertou-os, apontou-lhes o caminho 
da vida nova, da vida plena.

Deus opera maravilhas na vida das pessoas e não nas 
suas fragilidades. Por isso, todos somos convidados a 
viver segundo o signo da esperança, riscando do coração 
todo o pessimismo, que condena e que, contra toda a 
esperança, tem habitado o nosso coração.

A partir da lógica do perdão que somos chama-
dos a viver, esta semana podemos equacionar como 
o pessimismo tem prevalecido contra a esperança na 
nossa vida, fazendo esta ponderação no nosso exame de 
consciência diário. Este exercício pode ser ajudado pela 
leitura e meditação dos números 84-86 da exortação 
apostólica Evangelii Gaudium (A alegria do Evangelho) 
do Papa Francisco, que poderá consultar a partir do nos-
so 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 Apúlia
A Fábrica da Igreja Paroquial de Apúlia (S. Miguel) 

aprovou as Contas de 2018, que são as seguintes:
Receita

71 Culto  ......................................................48.495,97 €
72 Festas .....................................................12.714,75 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 8.901,00 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ....... 6.400,00 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.435,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  ......... 3.685,00 €
77 Outras Receitas  .......................................7.527,44 €
     Total de Receita  ...................................89.159,16 €

Despesa
61 Culto  .......................................................... 750,00 €
62 Fornecimento de serviços externos  ...... 21.640,20 €
63 Impostos  ................................................. 2.079,79 €
64 Despesas com Pessoal  .......................... 21.190,00 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.435,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 14.355,53 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 7.018,67 €
     Total de Despesa  ................................. 68.469,19 €
     Saldo de 2018  ...................................... 20.689,97 €  
     Saldo de 2017  ...................................... 10.613,63 € 
     Saldo para 2019  ...................................31.303,63 €

Via Sacra Arciprestal
Conforme já é habitual e faz parte do nosso Programa 

Arciprestal, integrada no Programa da Semana Santa 
de Esposende, teremos na próxima sexta-feira, dia 12, 
com início às 21h00 na Igreja Matriz de Espsoende a 
Via Sacra até ao S. Lourenço, da responsabilidade da 
Pastoral Juvenil do Arciprestado.

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

visitar os doentes nos seguintes dias/horas
Paróquia  ...............  Dia  ........................  Horário
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

Domingo de Ramos (venda de vasos)
O Centro Paroquial e Social de Vila Chã terá à venda 

desde a próxima quarta feira (10/04) até sábado (13/04) 
no final da Eucaristia vasos de flores para os afilhados 
oferecerem às madrinhas/padrinhos.

Próximas Confissões Quaresmais
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

Seja 
Solidário

    12 de abril (15h00 – 19h30)

Junta de Freguesia de Gandra



19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Esperança Gonçalves Marcos, pais e Alcindo Car-

reirinha de Carvalho
— José Pereira Lima e família 
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pelos pais)
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora de Fátima (mc Maria Alice Lima)
— Almas (mc Palmira Eiras)
— Eugénia Fernandes Dias Hipólito, pais e irmãos
— João do Vale Martins
— Maria Braelinda Ribeiro Gonmçalves, marido, pais 

e sogros
20h00 – 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 Caseiro Neves
— José Gonçalves Vendeiro, esposa e filho
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Lucas Miranda
— Lucia Sá Escrivães
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Manuel Vale Costa
— Maria Carolina Azevedo da Venda 
— Maria Mariz da Cruz
— Ramiro da Cruz Torres, esposa e filho
Quinta-feira  11 de abril
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Adoração do Santíssimo no Lausperene
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— João Pedro Menina Eiras
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento e Almas
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado 
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros 
— Ana Alves Ferreira 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros 
— Balbina Ferreira Afonso 
— Emília Gonçalves Ferreira 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Francisco Ramos, esposa, filhos, pais e sogros
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, pais e filhas
— Manuel Ferreira Clemente 
— Manuel Penteado, sogra e Ana Loureiro 
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— P.e Manuel Ferreira da Torre 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto  
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria  Celeste Maciel Soares (mc. Sag. Cor. de Jesus)
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos

Segunda-feira 08 de abril
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Adoração do Santíssimo no Lausperene
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— António Alves da Cruz
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento 
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— António Freitas Mendes Morais (mc. Irmandade)
— Adelino Torres do Monte
— José Abel Gaifém de Almeida
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
20h00 – capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues e cunhados Abel e 

Adelino
— Bernardina Rodrigues Leite
— João dos Santos Pereira e pais
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Gonçalves Sá Lopes, Esposa e Mãe
— Maria Gonçalves Ribeiro, marido, filho Gabriel 

Gonçalves Lopes e tia Delfina
Terça-feira  09 de abril
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Adoração do Santíssimo no Lausperene
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento
— Ação de Graças 
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Pires 
— António Bento Queirós 
— António Gonçalves Jorge e esposa 
— David da Silva Sampaio 
— Hilário Sampaio de Boaventura 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós 
— Justina Marques, marido, pais e sogros 
— Laurinda da Silva Pires 
— Manuel Ferreira Clemente, esposa, genro e família 
— Manuel Meira Alves 
— 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 irmãos 
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família  
19h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Bodas de Prata Matrimoniais de Manuel Ilídio 

Silva Miranda e Maria da Conceição Santos Costa
— Francelina Vieira e marido
— António Francisco Barros e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— João Valentim Barroso Lopes, esposa, irmã e família
21h00 – igreja paroquial de Rio Tinto – Via Sacra
Quarta-feira 10 de abril
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Adoração do Santíssimo no Lausperene
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja matriz de Fão
— Laurentina Ferreira Morgado e filho Manuel 
— Manuel Gomes Soares 
— P.e Manuel Alberto gonçalves 

19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Santissimo Sacramento e Sr. Prior Nogueira
— Angelino Ferreira Barroselas 
— Celeste Nogueira, pai e tios
— Firmino Silva Azevedo, esposa e família
— Joaquim Carvalho Martins e sogra
— José do Paço Faria, pais, tias e família (mc. esposa)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— José Maciel Nogueira, esposa, Prior Nogueira e 

família
— Laurinda da Silva Lage (mc. filha Deolinda)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Ramos de Freitas (30.º Dia)
— Olindina Martins Catarino (30.º Dia)
— Adelino Torres Ribeiro (1.º aniv.)
— Jorge Augusto Rosa  (1.º aniv.)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
20h15 – igreja paroquial de Gandra
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— António Barbosa de Castro e esposa
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora
— Manuel Martins do Monte, esposa e restante família
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba e família
— Maria Raquel Maciel Alves (mc mãe)
Domingo           14 de abril

Domingo da Paixão do Senhor (Bênção dos Ramos)
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Benção dos Ramos e Adoração do Santíssimo
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Almas
— Adelino da Lage Maciel (mc prima Laurentina)
— Angelino Ferreira Barroselas 
— Angelino Ferreira Barroselas (mc Confraria das Almas)
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

Lopes, Maria Laurentina Ferreira Maciel, Angelino 
Ferreira Barroselas (mc pais)

— José Alves Nogueira
— José Gonçalves Neiva, esposa, e família 
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 
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Francisco Alves e Esposa
— Maria Martins Pinheira (24)
11h00 – igreja matriz de Fão

Bênção dos Ramos na igreja do Bom Jesus
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
15h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
15h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Procissão do Santíssimo e Eucaristia
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
20h30 – igreja paroquial de Gandra – Via Sacra

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Armindo Almeida Eiras, esposa e filha
— Maria Gomes Cardoso, marido, filha e neta
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa Cruz
— Olívia Rosa Ferreira, marido e genro
Sexta-feira 12 de abril
16h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Adoração do Santíssimo no Lausperene
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— José Gomes Pereira de Barros e família
— Maria da Glória Lopes Miranda e marido
19h00 – igreja matriz de Fão
— Fernandes 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Santíssimo Sacramento e Almas
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— António Santos Ferreira, pais e irmãos
— Pais e irmãs de António Luís Martins
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Alcindo Carreiirinha de Carvalho e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Manuel Vasco Fernandes Herdeiro
— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Oscar Ale-

xandre e Laurindo Fernandes
— Maria Auxilia Moreira Domingues e Joaquim Fontão
— Maria Felix dos Santos e irmão 
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e Jaime 

Manuel
— Zacarias Martins Cardoso  
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Aurélia Linhares de Campos
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim de Sá Fernandes
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Maria Adelaide da Vinha Pontes
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Rosa Cruz Veiga
— Rosa do Espirito Santo e marido
Sábado 13 de abril 
10h00 – igreja paroquial de Vila Chã

Adoração do Santíssimo no Lausperene
16h30 – igreja paroquial de Vila Chã
— Aurélio Ferreira Pires (1.º aniv.)
— Ana Alves Ferreira
— Balbina Ferreira Afonso
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Justina Rosas da Silva (30.º Dia)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Irmãos Associação Sagrado Coração de Jesus
18h00 – igreja matriz de Fão
— Daniel Carlos (30.º Dia)
— Alberto Sérgio Cardoso de Sousa (30.º Dia)

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


