
“espírito de cansaço abala a esperança”
O Papa Francisco alertou, na homilia da Missa que 

presidiu, na última quarta-feira na Capela da Casa San-
ta Marta, para o “espírito de cansaço” que “abala a 
esperança”, observando que alguns cristãos, às vezes, 
“preferem a falência”

“O espírito de cansaço tira-nos a esperança. O 
cansaço é seletivo: faz-nos sempre ver o lado mau do 
momento que estamos a viver e esquecer as coisas boas 
que recebemos”, disse o Papa.

Na homilia, a partir da primeira leitura do Livro dos 
Números (Nm 21,4-9), Francisco destacou a frase “o 
povo de Deus não suportou a viagem”.

“Os cristãos não suportam a viagem. Os cristãos 
não suportam a esperança. Os cristãos não suportam a 
cura. Ficamos mais presos à insatisfação, ao cansaço, 
à falência. Que o Senhor nos liberte desta doença”, 
desenvolveu.

Neste contexto, o Papa explicou que passar a vida 
a lamentar-se acontece 
com quem “não suporta 
a ressurreição de Jesus”.

Segundo o Papa Fran-
cisco alguns cristãos ce-
dem à “falência” sem 
perceber que é o “campo 
perfeito para o diabo se-
mear” e, realçou, às vezes, 
têm “medo das consola-
ções, da esperança, das 
carícias do Senhor”, tendo 
“uma vida de viúvas pagas 
para chorar”.

“Esta é a vida de mui-
tos cristãos – disse o Papa 

lembrando a frase bíblica  “o povo não suportou a 
viagem”  para sublinhar que essa é “a vida de muitos 
cristãos que vivem lamentando-se, vivem criticando, 
vivem murmurando, vivem insatisfeitos. Nós cristãos 
muitas vezes não suportamos a viagem. E a nossa pre-
ferência é apegar-nos à falência, isto é, à desolação. 
E a desolação pertence à serpente: a serpente antiga, 
aquela do paraíso terrestre. É um símbolo aqui: a mesma 
cobra que seduziu Eva e esta é uma maneira de mostrar a 
cobra que têm dentro, que morde sempre na desolação”.

“E nós, quando estamos desolados, não suportamos 
a viagem e buscamos refúgio nos ídolos ou na murmura-
ção ou em tantas outras coisas … Isso é um modelo para 
nós. E este espírito de cansaço em nós cristãos leva-nos 
também a um modo de viver insatisfeito: o espírito de 
insatisfação. Tudo é ruim, tudo nos incomoda... o próprio 
Jesus nos ensinou isso quando diz que este espírito de 
insatisfação nos faz parecer crianças quando brincam.” 
— observou o Papa Francisco.

Domingo de Ramos na Paixão do Senhor
1.ª Leit. –  Is 50, 4-7; 
Salmo  – Sal 21 (22), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 
2.ª Leit. – Filip 2, 6-11 
Evangelho – Lc 22, 14 – 23, 56.

Neste Domingo celebramos dois mistérios:
1.º – a Entrada solene do Senhor Jesus em Jerusalém 

para viver a sua Passagem do mundo para o Pai e
2.º – o Mistério de sua Paixão, Morte e Sepultura. 

Daí o título deste dia: Domingo de Ramos e da Paixão. 
A procissão é de ramos; a missa é da paixão.

A liturgia deste último Domingo da Quaresma con-
vida-nos a deixarmos a nossa indiferença religiosa e a  
contemplarmos esse Deus que, por amor, desceu ao nosso 
encontro, partilhou a nossa humanidade, fez-se servo dos 
homens, deixou-se matar para que o egoísmo e o pecado 
fossem vencidos. A cruz (que a liturgia deste Domingo 
coloca no horizonte próximo de Jesus) apresentanos a 
lição suprema, o último passo desse caminho de vida 
nova que, em Jesus, Deus nos propõe: a doação da vida 
por amor.

A primeira leitura apresenta-nos um profeta anóni-
mo, chamado por Deus a testemunhar no meio das nações 
a Palavra da salvação. Apesar do sofrimento e da perse-
guição, o profeta confiou em Deus e concretizou, com 
teimosa fidelidade, os projectos de Deus. Os primeiros 
cristãos viram neste “servo” a figura de Jesus.

A segunda leitura apresenta-nos o exemplo de Cristo. 
Ele prescindiu do orgulho e da arrogância, para escolher 
a obediência ao Pai e o serviço aos homens, até ao dom 
da vida. É esse mesmo caminho de vida que a Palavra 
de Deus nos propõe.

O Evangelho convida-nos a contemplar a paixão e 
morte de Jesus: é o momento supremo de uma vida feita 
dom e serviço, a fim de libertar os homens de tudo aquilo 
que gera egoísmo e escravidão. Na cruz revela-se o amor 
de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que 
se faz dom total.

Seguir hoje em procissão com os ramos na mão sig-
nifica proclamar diante do mundo que acreditamos nesse 
Jesus fraco, humilde, silencioso, crucificado... Rejeite-
mos, por amor de Cristo, toda visão de um cristianismo 
de procura de curas, milagres, solução de problemas... 
um cristianismo que trai o Evangelho e renega a cruz de 
nosso Senhor Jesus Cristo... um cristianismo falso, que 
enche templos e esvazia o escândalo da cruz.

Durante a Semana Santa continuemos a fazer o exame 
de consciência para examinar onde tem reinado a indi-
ferença na nossa vida. Que este exercício nos conduza 
à celebração do perdão que o Senhor nos quer conceder. 
Este exercício pode ser ajudado pela leitura e meditação 
dos números 102-109 da exortação apostólica Evangelii 
Gaudium (A alegria do Evangelho), que podemos con-
sultar 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 ................................................... Encerrado
Sábado................................................   15h00 – 16h00

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

Contas da paróquia de Gemeses
A Fábrica da Igreja Paroquial de Gemeses (S. Miguel) 

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

71 Culto  ........................................................6.900,98 €
72 Festas .....................................................19.796,41 €
73 Serviços Ministeriais  .............................. 6.787,50 €
74 Receitas Patrimoniais e Financeiras  ..... 17.049,50 €
75 Valores Consignados à Cúria  ................. 1.090,00 €
76 Formação e Actividades Culturais  .........  ---------- €
77 Outras Receitas  .......................................3.643,91 €
     Total de Receita  ...................................52.268,30 €

Despesa
61 Culto  ....................................................... 8.901,89 €
62 Fornecimento de serviços externos  ........ 4.523,55 €
63 Despesas com Pessoal  ...........................  ----------- €
64 Outras Despesas e Encargos  ......................... 5,25 €
65 Valores Consignados à Cúria .................. 1.090,00 €
66 Investimentos e Despesas Patrimoniais  ... 26.360,37 €
67 Formação e Actividades Culturais  ......... 8.930,00 €
     Total de Despesa  ................................. 49.811,06 €
     Saldo de 2018  ........................................ 5.457,24 €  
     Saldo de 2017  ...................................... 44.050,28 € 
     Saldo para 2019  ...................................49.507,52 €

Ofertório para os Lugares Santos
A Sexta-feira Santa é o dia reservado para a tradicio-

nal Coleta/Ofertório para os Lugares Santos. Em muitas 
comunidades este ofertório ocorre durante a Visita Pascal.

É graças a estas ofertas que é possível que as pedras 
vivas que se encontram nesses lugares sagrados possam 
solucionar muitas necessidades que vão surgindo no 
dia-a-dia, através de uma ação evangelizadora em várias 
frentes, das quais salientamos: manutenção de 267 mis-
sionários; 81 santuários; 23 paróquias; 15 escolas; 4 casas 
para enfermos e órfãos...

Vamos ajudar a conservar os Lugares Santos!...

Visita Pascal
Encontra-se praticamente organizada a Visita Pastoral 

nas Paróquias da Unidade Pastoral, que se realizará nos 
moldes dos anos anteriores.

A todos quantos nos ajudaram a organizar esta Visita 
e connosco a vão realizar, desde já a nossa gratidão por 
mais este serviço prestado à comunidade. Agradecemos 
também a todos quantos vão receber em suas casas a 
Visita Pascal, num testemunho de FÉ no Ressuscitado.

Informamos que, como já é habitual, os Párocos 
andarão pelas paróquias a manifestar  a sua comunhão 
com os que os representam e a benzer as casas novas 
daqueles que o pretendam. Para isso devem inscrever-se 
na Sacristia de cada paróquia até à Vigília Pascal.

Ajude com o seu IRS
Pode ajudar as instituições de solidariedade com o 

seu IRS, ao preencher o quadro 11 da declaração de 
IRS com o número fiscal da IPSS que pretende ajudar:

Centro S. Paroquial de Fonte Boa (NIF 506608000).
Centro S. Paroquial de Vila Chã (NIF 501831495).

Próximas Confissões Quaresmais
15 de abril ............Marinhas (Góios) ....... 18h30–20h00
16 de abril ............Esposende .................. 20h00–21h00
19 de abril ............Esposende ...................10h00–11h30
20 de abril ............Esposende ...................10h00–11h30



19h00 – igreja matriz de Fão
— Adriano Faria de Campos
— Arcelina Leites Faria Ferreira e filho Márcio Filipe 

Faria Ferreira
— Maria Augusta Pires Morais
— P.e  Francisco Dias Cubelo Soares, irmão P.e Júlio e irmãs
— P.e  Manuel Alberto Gonçalves da Silva, irmãos e irmãs
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Rosa Gomes Carreirinha, marido e genro
— Teresa Martins Alves Felgueiras e família, P.e Alberto 

Brás e família
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— António Gomes Gonçalves e Diogo (mc esposa Amélia)
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Cidália Gonçalves da Costa, marido, pais e sogros
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Deolinda Gonçalves Vendeiro, marido, filho e tia Ana
— Felismina Santa Marinha Valente
— Idalina Casimiro e cinco irmãos anjinhos
— José Campos da Silva, Deolinda G. Torres e filho
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Mário Vale Valente, esposa e filho (mc neta Marisa)
21h30 – Fonte Boa – Via Sacra com a catequese e o 

Grupo de Jovens,  que sai da capela de N.ª Sr.ª da 
Graça em direção à igreja.

22h00 – igreja matriz de Apúlia
Concerto SALMO 91 – estreia da obra de Telmo Marques, 

para grande coro juvenil, soprano e decateto de metais
Quinta-feira  18 de abril
Início do Tríduo Pascal – Instituição da Eucaristia

O início do Tríduo Pascal acontece  na «Missa da Ceia 
do Senhor» (tarde de Quinta-Feira santa). Mas o Tríduo 
propriamente dito será a Sexta-Feira Santa (dia da paixão, 
morte e sepultura de Jesus), o Sábado Santo (dia em que o 
corpo de Cristo repousou no sepulcro) e o Domingo (dia 
da ressurreição). O coração pulsante do grande Mistério 
é a «Vigília Pascal, mãe de todas as santas vigílias».

A Liturgia destes três dias não é para recordar factos 
do passado, mas para tornar presente um Mistério, cuja 
eficácia nos envolve e une a Cristo. O Senhor da cruz, do 
túmulo e da ressurreição toca-nos naqueles ritos, ilumina-
nos nas palavras e cânticos que proferimos e escutamos. 

Se já adquiriste o hábito de não trocar a participação 
no Tríduo por outras ocupações da tua vida, dá graças 
ao Senhor e continua a fazê-lo. Se, pelo contrário, nunca 
participaste nas suas celebrações, aceita livremente o 
convite: vem ao Tríduo. Nele encontrarás Cristo, e, se não 
Lhe opuseres resistência, Ele transformará a tua vida.
17h00 – igreja Matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja Matriz de Fão
— Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Ferreira Martins , marido e filhos e Marcelino 

Lima neves , pai e irmã
— Silvia Maria Carvalho e avós
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino de Sousa Gomes, Esposa e Família 
— Angelino Barroselas Maciel (mc Ass. Sag. Cor. de Jesus)
— Evangelina Gomes Martins, marido e família (mc filho 

José)
— Manuel Barroselas Maciel

Segunda        15 de abril
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há Missa
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Não há Missa
21h00 – igreja Matriz de Esposende 

Missa da Reconciliação
— António Luzio Campino
— Artur Moreira Oliveira
— Daniel Gonçalves Lacerda e esposa
— Francisco Barbosa de Melo
Terça-feira  16 de abril
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Benedita de Jesus Ferreira e família 
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— António Jorge Miranda Pires e família
— Associados do Sagrado Coração de Jesus 
— Augusto Rafael Couto Costa 
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— José da Silva Brás
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Antónia Pires 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— Maria Celeste Pires e Família 
— Mário Manuel Brás da Silva e pai 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Paulo César Monteiro de Sá e avós 
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso e 

família
— Ramiro da Silva Pires, mãe e irmã
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Hilário Fernandes Carreira 
— Albino Maciel Soares e irmã Maria Celeste Maciel 

Soares (mc. irmã Maria Fernanda)
20h00 – igreja matriz de Apúlia

Missa da Reconciliação
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Martins 

Cepa
— Elisa Carvalho Machado
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Eugénia Hipólito Alves e família
— Lourenço Fernandes Cruz, esposa e filhos
— Manuel Gomes da Silva e filho 
— Maria Conceição Almeida
— Zacarias Martins Cardoso  
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Amândio Ribeiro Guimarães, esposa e filhos
— Aurélio Lopes Figueiredo e família
— Avelino dos Santos Catarino, pai e sogros
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— José Manuel Azevedo Cachada
— Manuel Barroso Faria
— Manuel Martinho Mariz da Pena
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
— Maria Gonçalves Barros, marido e pais
— Laura de Sousa Ribeiro e Abílio Gonçalves Duarte
Quarta-feira 17 de abril
16h30 – igreja da Matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— Anselmo Novo

Terça-feira, dia 16 de abril
15h30 – Missa dos Enfermos e celebração da Santa 

Unção – Lar da Santa Casa da Misericórdia de Es-
posende

Quarta-feira, dia 17 de abril
21h00 – Procissão de Velas como andor de Nossa Se-

nhora da Soledade, da Capela da Senhora da Saúde 
para a Igreja Matriz.

21h30 – Concerto espiritual «Motetes para o tempo 
da Paixão e Ressurreição do Senhor» com o Coro 
de Câmara da Igreja Matriz de Esposende.

Quinta-feira, dia 18 de abril
17h00 – Missa da Instituição da Eucaristia com a 

cerimónia do Lava Pés, seguida da Trasladação do 
Santíssimo Sacramento para o Horto.

21h30 – Procissão dos Passos  com o Sermão do Pretó-
rio (na Igreja da Misericórdia), Sermão do Encontro 
e Sermão do Calvário (Igreja Matriz). 

Sexta-feira, dia 19 de abril
09h30 – Oração de Laudes, seguida do Sacramento da 

Reconciliação até às 11h30.
15h30 – Celebração Solene da Paixão do Senhor
21h30 – Procissão do Enterro do Senhor  com o Ser-

mão do Enterro e o Sermão da Soledade (Igreja Matriz). 
Sábado, dia 20 de abril
09h30 – Oração de Laudes, seguida do Sacramento da 

Reconciliação até às 11h30.
17h00 – Encerramento da igreja Matriz para prepara-

ção da Vigília Pascal  
22h00 – Vigília Pascal, com a celebração da Festa da 

Vida e dos Sacramentos da Iniciação Cristã
Domingo, dia 21 de abril – Dia de Páscoa
09h30 – 12h00 – 20h00 — Eucaristia Pascal
11h00 – Visita Pascal às Instituições
14h00 – Visita Pascal à População
19h30 – Visita Pascal aos Bombeiros e Encerramento
Segunda, dia 22 de abril 
10h00 — Eucaristia Pascal
11h00 – Procissão da Recolha das Imagens com a 

celebração da Via Lucis

Sexta-feira   19 de abril
Ao contrário do que se diz com frequência, este não 

é o dia de luto pela morte de Cristo. Neste dia, em que 
«Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado», a Igreja, 
meditando a Paixão do seu Senhor e Esposo e adorando 
a Cruz, comemora o seu nascimento do lado de Cristo 
que repousa na Cruz, e intercede pela salvação do 
mundo inteiro. Este é o dia da contemplação do amor de 
Deus pela humanidade e do extremo a que esse mesmo 
amor levou Jesus Cristo. A morte de Cristo celebra-se 
sempre na perspectiva da ressurreição: é a morte do 
Ressuscitado que celebramos, motivo pelo qual falar 
de luto é inadequado.

– Celebração da Paixão –
15h30 – igreja Matriz de Esposende 
19h00 – igreja Matriz de Apúlia
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
20h30 – Via Sacra na igreja paroquial de Gemeses
Sábado      20 de abril

– Vigília Pascal –
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
19h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
19h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
19h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Domingos da Costa Dias (30.º dia)
— Angelino Ferreira Barroselas (mc. Confraria das Almas)
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Maria Alves dos Santos, marido e família, e Silvina 

dos Santos Pereira
21h00 – igreja paroquial de Gandra
— Álvaro Dias Faria
— José Rei Pedra Meira  (mc esposa e filha)
21h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
21h00 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
— António Lima Rodrigues Correia (30.º Dia)
— Albino Luís Martins (1.º Aniv.)
— Zacarias Martins Afonso (1.º Aniv.)
22h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
Domingo          Páscoa 21 de abril
08h00 – igreja paroquial de Gandra 
— Paroquianos
— Maria Martins Pinheira (25)
08h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Adelino da Lage Maciel e Joaquim Ribeiro e Silva 

(mc. Fátima)
— António Pereira de Azevedoe Família
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h30 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
12h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja Matriz de Fão 
— Paroquianos
20h00 – igreja Matriz de Esposende
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Paroquianos
20h30 – igreja Matriz de Apúlia
— Paroquianos

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


