
Páscoa: Papa fala da esperança cristã
As mulheres vão ao túmulo levando os aromas, mas 

temem que a viagem seja inútil, porque uma grande 
pedra bloqueia a entrada do sepulcro. O caminho da-
quelas mulheres é também o nosso caminho; lembra o 
caminho da salvação, que voltamos a percorrer nesta 
noite. Nele, parece que tudo se vai estilhaçar contra uma 
pedra: a beleza da criação contra o drama do pecado; a 
libertação da escravatura contra a infidelidade à Alian-
ça; as promessas dos profetas contra a triste indiferença 
do povo. O mesmo se passa na história da Igreja e na 
história de cada um de nós: parece que os passos dados 
nunca levam à meta. E assim pode insinuar-se a ideia de 
que a frustração da esperança seja a obscura lei da vida.

Hoje, porém, descobrimos que o nosso caminho 
não é feito em vão, que não esbarra contra uma pedra 
tumular. Uma frase incita as mulheres e muda a história: 
«Porque buscais o Vivente entre os mortos?» (Lc 24, 
5); porque pensais que tudo seja inútil, que ninguém 

possa remover as vossas 
pedras? Porque cedeis à 
resignação ou ao fracasso? 
A Páscoa, irmãos e irmãs, 
é a festa da remoção das 
pedras. Deus remove as 
pedras mais duras, contra 
as quais vão embater es-
peranças e expetativas: a 
morte, o pecado, o medo, 
o mundanismo. A história 
humana não acaba frente 
a uma pedra sepulcral, já 
que hoje mesmo descobre 
a «pedra viva» (cf. 1 Ped 
2, 4): Jesus ressuscitado. 

Como Igreja, estamos fundados sobre Ele e, mesmo 
quando desfalecemos, mesmo quando somos tentados a 
julgar tudo a partir dos nossos fracassos, Ele vem fazer 
novas todas as coisas, inverter as nossas deceções. Nes-
ta noite, cada um é chamado a encontrar, no Vivente, 
Aquele que remove do coração as pedras mais pesadas. 
Perguntemo-nos, antes de mais nada: Qual é a minha 
pedra a ser removida, como se chama esta pedra?

Muitas vezes, a esperança é obstruída pela pedra 
da falta de confiança. Quando se dá espaço à ideia de 
que tudo corre mal e que sempre vai de mal a pior, 
resignados, chegamos a crer que a morte seja mais 
forte que a vida e tornamo-nos cínicos e sarcásticos, 
portadores dum desânimo doentio. Pedra sobre pedra, 
construímos dentro de nós um monumento à insatis-
fação, o sepulcro da esperança.

2.º Domingo da Páscoa
Domingo da Divina Misericórdia

1.ª Leit. –  Act 5, 12-16; 
Salmo – Sal 117 (118), 2-4. 22-24. 25-27a 
2.ª Leit. –  Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19 
Ev angelho – Jo 20, 19-31.

A liturgia deste Domingo põe em relevo o papel da 
comunidade cristã como espaço privilegiado de encontro 
com Jesus ressuscitado.

A primeira leitura sugere que a comunidade cristã 
continua no mundo a missão salvadora e libertadora de 
Jesus; e, quando ela é capaz de o fazer, está a dar teste-
munho desse Cristo vivo que continua a apresentar uma 
proposta de redenção para os homens.

Apresenta um dos “Sumários”,  que sintetizam a vida 
da Comunidade de Jerusalém:

– Era uma comunidade viva: “Todos os fiéis se 
reuniam, com muita união...”

– Eram pessoas estimadas: “O Povo estimava-os 
muito...”

– Exercia forte atração sobre todos: “Crescia cada 
vez mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé...” 

O que atraía? Os gestos concretos de libertação: O 
Ressuscitado não podia mais ser visto pessoalmente, 
mas havia algo que podia ser visto: a comunidade, 
que, através da sua vida, dá testemunho de que Cristo 
está vivo. A comunidade cristã deve ser sinal visível de 
Cristo ressuscitado. Se formarmos uma família de irmãos 
“unidos pelos mesmos sentimentos”, solidários uns com 
os outros, capazes de partilhar, estaremos a anunciar esse 
mundo novo que Jesus propôs.

A segunda leitura insiste no motivo da centralidade 
de Jesus como referência fundamental da comunidade 
cristã: apresenta-o a caminhar lado a lado com a sua 
Igreja nos caminhos da história e sugere que é nele que a 
comunidade encontra a força para caminhar e para vencer 
as forças que se opõe à vida nova de Deus.

O Evangelho sublinha a ideia de que Jesus vivo e 
ressuscitado é o centro da comunidade cristã; é à volta 
dele que a comunidade se estrutura e é dele que ela 
recebe a vida que a anima e que lhe permite enfrentar 
as dificuldades e as perseguições. Por outro lado, é na 
vida da comunidade (na sua liturgia, no seu amor, no seu 
testemunho), que os homens encontram as provas de que 
Jesus está vivo.

Continuando a proclamar a alegria pascal do Senhor 
Jesus Ressuscitado, que vem ao nosso encontro para 
n’Ele acreditarmos verdadeiramente, vamos procurar 
sentir-nos felizes, exercendo uma obra de misericórdia.

Para que o exercício dessa obra de misericórdia seja 
mais feliz, somos chamados a ler e refletir, ao longo de 
toda a semana, nos números 80-82 da exortação apos-
tólica Evangelii Gaudium (A alegria do Evangelho), 
do Papa Francisco, que podemos consultar 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

Procissões da S.ª de Fátima (em Fão)
Maio – Alice Henrique Filipe (da Rua do Ramalhão)
Junho – Célia Maria Gonçalves Viana Figueiredo 

(da Capela para a Capela de Santo António)
Julho – Vera Lúcia Priegue Ferreira (da Capela)
Agosto – Maria Bernardete Graça Silva (da Capela)
Setembro – Santa Casa da Misericórdia (do Lar)
Outubro – Carlota Maia (da Capela)

 Peregrinação das Crianças ao Sameiro
A peregrinação das crianças ao Sameiro decorrerá 

no próximo dia 18 de maio com o tema “Com Maria 
sou feliz”. A iniciativa destina-se às crianças de todas as 
paróquias da Arquidiocese. 

Solicita-se a todos os catequistas do 3.º ao 6.º anos 
que contactem a sua coordenadora paroquial, a qual está 
informada do programa e lhe comuniquem o número de 
crianças e catequistas até ao dia 11 de maio para prepa-
rarmos o transporte.

Inscrições no Jardim de Infância
Estão a decorrer as inscrições para o próximo 

ano letivo no Jardim-de-Infância do Centro Social e 
Paroquial da Vila Chã, que é uma resposta educativa 
considerada como sendo a primeira etapa da educação 
básica que tem como princípio o desenvolvimento equi-
librado da criança dos 3 aos 5 anos de idade. Estamos 
ao dispor para acolher as crianças da nossa terra e as 
das terras vizinhas.

continua no próximo (In)formativo

Celebração do Mês de Maria
Paróquia de Apúlia (S. Miguel)

Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados, que 
será meia hora antes da Eucaristia, com a seguinte 
calendarização:
Na Capela da Senhora do Amparo, no lugar de Criaz, 
manteremos o horário habitual à segunda-feira. De 
terça a sexta-feira a recitação do terço será as 20h00 
e ao Domingo, às 07h30.

Paróquia de Esposende (S.ta Maria dos Anjos)
De segunda a sexta, às 21h00.

Paróquia de Fão (S. Paio)
O terço e a novena do Bom Jesus será sempre às 18h30 
excepto ao fim de semana que passa para as 17h30.

Paróquia de Fonte Boa (Divino Salvador)
Todos os dias às 20h00, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será meia hora antes da Eucaristia

Paróquia de Gandra (S. Martinho)
Todos os dias às 20h00, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será meia hora antes da Eucaristia. 

Paróquia de Gemeses (S. Miguel)
Todos os dias às 20h00, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será meia hora antes da Eucaristia.

 Paróquia de Rio Tinto (S.ta Marinha)
Todos os dias às 19h30, excepto aos Sábados e Domin-
gos, que será antes da Eucaristia.

Paróquia de Vila Chã (S. João Baptista)
Nos dias em que não há missa será às 19h00, nos outros 
dias será meia hora antes da Eucaristia.



Quarta-feira 01 de maio
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Intenção particular
— S. José Operário
— Nossa Senhora de Fátima
19h00 – igreja matriz de Fão
— S. José Operário
— Nossa Senhora de Fátima
— Alcira Pereira da Silva
— Carolina Fernandes de Campos, marido e filhos
— José Armindo Machado Andrade
— Manuel Patrão Sapateiro, irmão e pais
— Maria Rosa da Silva
— Rogério Santos do Vale
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Maria dos Anjos Gomes dos Santos, marido e fa-

milia
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Carolina Alves Correia Deveza
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emília Gomes Almeida e família
— Maria Adelaide Reina dos Santos, filhos Laurindo 

Fernando e Oscar Alexandre
— Olinda Martins Catarino, marido e pais
— Vitor Miguel  Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Cardoso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Não há missa
Quinta-feira  02 de maio
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Nossa Senhora de Fátima
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Aurélio Ferreira Pires 
— Balbina Ferreira Afonso 
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Justina Marques, marido, pais e sogros 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Manuel de Jesus da Silva 
— Maria Alves Ferreira, marido e filho 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã 
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Manuel da Cruz Barros, esposa e filhos
— Maria Albina Ramos Lopes Anjo Eiras, pais, so-

gros, irmãos e cunhados
— Maria Elisa Ferreira Duarte, pais e José Melo
Sexta-feira 03 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Intenção particular
— Artur Francisco Serra e Maria do Carmo Gonçalves 

de Matos

Segunda        29 de abril
11h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Senhor Bom Jesus
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Ilda Daniela Cardoso Lima e avós
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
— Maria José Sousa Lemos e marido
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Adelina Faria Briote e marido 
— Albertina Pinto Ribeiro e marido 
— Ana Fernandes do Padre e Fernando Gonçalves 

Malgueiro 
— Carolina Ribeiro da Fonte 
— João Batista Loureiro Alves 
— Joaquim Martins do Moinho, sogros e cunhados 
— Laura Barros Gomes Tomé 
— Manuel da Silva Ramires e pai
— Manuel Dias Afonso, esposa e filho 
— Manuel Fernandes da Quinta, esposa e família 
— Manuel Miranda dos Santos, pais e sogros 
— Manuel Sá Silva e Esposa 
— Maria Auxilia Moreira Domingues e marido 
— Maria Gomes da Silva e família 
— Narciso Figueiredo Carvalho e família 
— Ramiro Fernandes Dias, Afonso e família 
— Salvador Gomes Alves, esposa e filho
Terça-feira  30 de abril
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Bodas de Prata Matrimoniais de 
— Manuel da Silva Guimarães e Regina Célia Alves 

Rodrigues Guimarães 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva e filho 
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, filhos, pais e 

sogros 
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Carolina Matias da Rocha, filha e genro
— Gracinda Antónia Pires, Albino Alves Sampaio e 

família 
— José Manuel Gonçalves Costa e Silva, pais e sogros 
— Laurentina Barbosa Miranda, marido e Carlos Cruz 

da Silva 
— Laurinda Pereira Couto e Filho 
— Manuel de Jesus da Silva 
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— Mário Ramos Fernandes e pais 
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa Fernandes da Costa, marido e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Adelino Maciel Nogueira, sobrinha Celeste e pai
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— António Cachada Guimarães e esposa
— Manuel Cardoso e Silva

Domingo           05 de maio
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Paroquianos
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria do Santissimo
— Adelino da Lage Maciel, e Mãe (mc esposa)
— Brilhantina Ferreira da Silva  (mc filha Fátima)
— Deolinda Alves do Paço, Marido, e Familia (mc filha 

Maria do Carmo)
— Joaquim Carvalho Martins
— José Francisco do Vale (mc filha Fátima)
— Manuel Barroselas Maciel
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Maria Raquel Maciel Alves, avós maternos e Lau-

rentino Maciel
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos
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 
— Santissimo Sacramento, Sagrado Coração de Jesus 

e  Sagrado  Coração de Maria
— Deolinda Magalhães Barros Lopes e família (mc 

filha Maria Irene)
— Manuel Fernando Costa dos Santos
— Maria Martins Pinheira (27)
— Miquelina  Martins Pinheira e família
— Rosa Ferreira Martins, marido e Ana Fernandes 

Vasco
— Rosa Ferreira Morgado e marido 
11h00 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Senhor Bom Jesus – missa solene da festa
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

No final, Adoração do Santíssimo até às 19h00
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Procissões de Velas em Maio 
O calendário das Procissões de Velas, nas di-

versas paróquias da Unidade Pastoral Esposende 
Centro/Sul, neste mês de maio serão nos seguintes 
dias, sempre com início às 21h30.

Dia 4  ......................................................  Vila Chã
Dia 11  ............................ Esposende e Fonte Boa
Dias 12 e 13  ....................................................Fão
Dia 25  ..................................... Apúlia e Rio Tinto

19h00 – igreja matriz de Fão
— António Pereira Ribeiro
— Maria Adelaide Ribeiro da Costa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— António Sá Pereira Lomba (mc esposa)
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— António Reis Petejo Moreira
— Arminda Gomes Narciso Morais, José e Laurentino
— Aurora Catarino Afonso Novo, esposa e pais
— Joaquim Gonçalves Vedndeiro, esposa e irmã Maria
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquina Azevedo Cruz, marido e filho
— Manuel Moreira da Venda
— Maria Fernandes Vasquinho
— Maria Manuela Torres Sobral Silva, marido e sogros
— Ramiro da Venda Torres, Carolina Moreira da 

Venda e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Teodósio Gomes Gonçalves e esposa
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Ana Correia Fernandes Oliveira 
— José Maria Pereira da Silva, pais e sogros
— Maria Alexandra Faria Ribeiro, pais, sogros, irmã e 

S. José
— Zacarias Barrosa Rodrigues e Carlota Faria Martins
Sábado 04 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Jorge Albino Fortunato Boaventura (30.º dia)
— Irmãos da Confraria das Almas
— Ana Alves Ferreira
— Balbina Ferreira Afonso
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Paulino da Silva Fernandes (1.º aniv.)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Associados Vivos e Falecidos do Sagrado Coração 

de Jesus
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos vivos e Falecidos da Confraria do Rosário
— Angelino Ferreira Barroselas
— António Pimenta, País e Sogros
— José Domingos Martins Vilas boas
— Porfirio da Costa Portela, Esposa, e Felix Morgado 

Santamarinha
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Maria Irene Costa da Silva (30.º dia)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— António Fernandes Torres (30.º dia)
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— António Sá  Pereira  Lomba (1.º aniv.)
— Ana Paula Lima Viana
— Laurentino Alves da Lomba, Adélia Alves Sá Pe-

reira e afilhado António Lomba
— Pais ,tios , tias e avós de Manuel Miranda
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
21h30 – igreja paroquial de Vila Chã

Procissão de Velas do Mês de Maio

Intenções do Papa para maio
Pela Evangelização: Para que, através do em-
penho dos próprios membros, a Igreja na 
África seja fermento de unidade entre os po-
vos, sinal de esperança para este continente.

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


