
Páscoa: Papa fala da esperança cristã
Muitas vezes, a esperança é obstruída pela pedra da 

falta de confiança.  Lamentando-nos da vida, tornamos 
a vida dependente das lamentações e espiritualmente 
doente. Insinua-se, assim, uma espécie de psicologia do 
sepulcro: tudo termina ali, sem esperança de sair vivo. 
Mas, eis que surge a pergunta desafiadora da Páscoa: 
Porque buscais o Vivente entre os mortos? O Senhor 
não habita na resignação. Ressuscitou, não está lá; não 
O procures, onde nunca O encontrarás: não é Deus dos 
mortos, mas dos vivos (cf. Mt 22, 32). Não sepultes a 
esperança!

Há uma segunda pedra que, muitas vezes, fecha o 
coração: a pedra do pecado. O pecado seduz, promete 
coisas fáceis e prontas, bem-estar e sucesso, mas, depois, 
dentro deixa solidão e morte. O pecado é procurar a vida 
entre os mortos, o sentido da vida nas coisas que passam. 
Porque buscais o Vivente entre os mortos? Porque não 
te decides a deixar aquele pecado que, como pedra à en-
trada do coração, impede à luz divina de entrar? Porque, 

aos lampejos cintilantes 
do dinheiro, da carreira, 
do orgulho e do prazer, 
não antepões Jesus, a luz 
verdadeira (cf. Jo 1, 9)? Por-
que não dizes às vaidades 
mundanas que não é para 
elas que vives, mas para o 
Senhor da vida?

Voltemos às mulheres 
que vão ao sepulcro de 
Jesus… À vista da pedra 
removida, sentem-se per-
plexas; ao ver os anjos, 
ficam – diz o Evangelho – 
«amedrontadas» e «voltam 
o rosto para o chão» (Lc 24, 

5). Não têm a coragem de levantar o olhar. E quantas 
vezes nos acontece o mesmo! Preferimos ficar encolhi-
dos nos nossos limites, escondidos nos nossos medos. É 
estranho! Mas, por que o fazemos? Muitas vezes porque, 
no fechamento e na tristeza, somos nós os protagonistas, 
porque é mais fácil ficarmos sozinhos nas celas escuras 
do coração do que abrir-nos ao Senhor. E, todavia, só 
Ele levanta. Uma poetisa escreveu: «Só conhecemos a 
nossa altura, quando somos chamados a levantar-nos» 
(E. Dickinson, Nunca sabemos quão alto estamos nós). O 
Senhor chama-nos para nos levantarmos, ressuscitarmos 
à sua Palavra, olharmos para o alto e crermos que esta-
mos feitos para o Céu, não para a terra; para as alturas 
da vida, não para as torpezas da morte: Porque buscais 
o Vivente entre os mortos?

3.º Domingo da Páscoa
1.ª Leit. – Act 5, 27b-32. 40b-41;
Salmo – Sal 29, 2 e 4. 5-6. 11-12a e 13b; 
2.ª Leit. – Ap 5, 11-14;
Evangelho – Jo 21, 1-19.

A  liturgia  deste  3.º Domingo da Páscoa  recorda-nos  
que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e  
concretizar o projeto libertador que Jesus iniciou; e que  
Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua 
Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e 
orientando-a com a sua Palavra.

A  primeira  leitura  apresenta-nos o testemunho  que  
a comunidade  de Jerusalém dá de Jesus ressuscitado. 
Embora o mundo se oponha ao projeto libertador de Je-
sus, testemunhado pelos discípulos, o cristão deve antes 
obedecer a Deus do que aos homens.

A  segunda  leitura  apresenta  Jesus, o “cordeiro”  
imolado  que  venceu  a morte e que trouxe aos homens 
a libertação definitiva; em contexto litúrgico, o autor 
põe a criação inteira a manifestar diante do “cordeiro” 
vitorioso a sua alegria e o seu louvor.

O Evangelho apresenta os discípulos em missão, 
continuando o projeto libertador de Jesus; mas avisa 
que a ação dos discípulos só será coroada de êxito se 
eles souberem reconhecer o Ressuscitado junto deles e 
se deixarem guiar pela sua Palavra.

Tal como Pedro, é  possível  que  muitas  vezes  nos  
sintamos  sozinhos, desamparados, pescando numa pes-
caria estéril de noite escura... Coragem: o Senhor  está  
connosco:  é  Ele  quem  nos  manda  à  pesca,  é  Ele  
quem  pode encher as nossas redes e dá-lhes consistên-
cia para que não se rompam, é Ele quem  nos  revela  a  
sua  presença  e  nos  enche  de  coragem. Recordemos  
a coragem  dos  apóstolos  que  se  sentiam  “contentes  
por  terem  sido  considerados  dignos  de  injúrias  por  
causa  do  nome  de  Jesus”.  É  que  eles  sabiam, por 
experiência própria, que o Senhor estava vivo, que o 
Senhor caminhava  com  eles.  Também  nós,  hoje,  po-
demos  escutá-l’O  nas  Escrituras  e reconhecê-lo  entre  
nós  no  Pão  partido  da  Eucaristia.  É este Jesus que  
nos envia à pesca, é este Jesus que caminhará sempre 
com sua Igreja, até o fim dos tempos.

O reconhecimento da presença do Ressuscitado ali-
menta a nossa vida, porque o Espírito Santo faz acontecer 
maravilhas em nós, faz com que o pão se transforme em 
alimento de vida abundante, renova o amor simples e 
humano em entrega radical por Aquele que acreditamos 
como Senhor.

Ao iniciar esta Semana de Oração pelas Vocações, 
sentiremos fome e sede de oração pelos jovens que estão 
à procura, em discernimento, da sua vocação. Para que 
se faça justiça na vida deles, somos chamados a rezar 
pelas vocações, bem como a ler e refletir, ao longo de 
toda a semana, os números 77-79 da exortação apostólica 
Evangelii Gaudium, 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

Renúncia Quaresmal das crianças (Apúlia)
A renúncia quaresmal das crianças da catequese 

(produtos de higiene pessoal) uma parte dos mesmos 
foram entregues aos sem abrigo no passado dia 24 de 
abril por um grupo de catequistas que acompanhou 
os missionários combonianos na ronda e também ao 
Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens em 
Risco “Emília Figueiredo”, em Apúlia.

 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
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Peregrinação

Arciprestal
à  Senhora

da Guia

19 de maio de 2019
09h00 – Concentração de todas as paróquias no Adro e 

Avenida da Igreja de Belinho. 



— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (Alminhas Senhora da Caridade)
— Adelino Moreira Marques Casais
— António Avelino Gajo
— Arminda Lopes Moreira
— Bertelina Santos Alves Lopes e família
— Carolina Barros Gonçalves Real e marido
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Manuel Fernandes do Monte e Maria Otília Alves 

Martins
— Manuel Morim de Faria
— Maria Braelinda Ribeiro Gonçalves, marido, pais 

e sogros
— Maria Leonilde, Joaquina Real e família
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Padre Lima
— Zacarias Martins Cardoso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— Adelino Gonçalves Vasco e esposa
— 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 Gonçalves Herdeiro e Maria Gonçalves 

Neves
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira e marido
Quinta-feira  09 de maio
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— José Manuel de Barros Marques
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho
— Albino da Silva Baltazar, pai e cunhado
— Alfredo Marques da Silva, filho, pais e sogros
— Ana Alves Ferreira
— Ana Gonçalves Ferreira, marido, pais e tios
— António Gonçalves Jorge Júnior e família 
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros
— David Francisco Ramos, esposa, pais, filhos e tios
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado
— José Manuel Gonçalves da Costa e Silva, pais e 

sogros
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel Ferreira Clemente
— Maria Celina Silva e Sousa
— Nuno Fernando Barbosa Branco
— 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
— Rosalina Lopes Ferreira dos Santos

Semana de oração pelas Vocações
Segunda        06 de maio
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Intenção particular
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Ana Oliveira da Silva e família
— Angelina Gonçalves Miranda e família
— Antonio Miranda Domingues e sogro
— Bernardina Rodrigues Leite
— Geraldo Gonçalves Gomes e família
— João dos Santos Pereira
— Luís Joaquim dos Santos, esposa e genro
— José Fernandes Rodrigues e Maria Calista Ferreira 

Rodrigues
— Maria Luísa Loureiro Formoso Almeida
— Manuel Fernandes Barros, irmão, pais e tio João
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Não há missa
Terça-feira  07 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção particular
— Amândio Pimenta Guimarães
— Pedro Miguel Gomes Branquinho 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires 
— Américo Bento Queirós
— Ana Marques da Silva, Marido e filho
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires
— Carminda Pires, irmã Laurinda, marido, filho e pais
— Manuel Ferreira Clemente, esposa genro e família
— Maria Alice Afonso, pais cunhado e família 
— Maria Baoaventura Pires, marido e filha
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Porfírio Capitão Eiras Novo
— Rosa de Abreu Baltazar
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Joaquim Alves Maciel e esposa
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Maria Manuela do Vale Azevedo, pais, irmã, sogro 

e afilhado
— Mário Vieira de Sousa e esposa
Quarta-feira 08 de maio
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Intenção particular
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de graças a Nossa Senhora de Fátima
— Ação de graças a S. Bento
— Ação de graças ao Senhor Bom Jesus
— Laurentina Ferreira Morgado, filho e familiares
— Manuel Fernandes Trindade, Esposa Rosália Fer-

reira Miranda e António Torres e Esposa
— P.e Manuel Alberto Gonçalves da Silva, suas irmãs 

e irmãos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Adelino Augusto Miranda
— Avelino Miranda Figueiredo
— Luís Miguel Costa Sá Pereira (mc pelos pais)

— José Rei Pedra Meira
— Manuel Gaifém Morgado e família
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
21h00 – igreja paroquial de Fonte Boa

Procissão de velas de Maio
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Manuel Moreira da Venda (30.º dia)
21h30 – igreja matriz de Esposende

Procissão de velas de Maio
Domingo           12 de maio
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria do Santíssimo Sancramento
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Santissimo Sacramento e Prior Nogueira
— S. José
— António Cristiano Lopes Ferreira, Adelino Maciel 

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

— Maria Celeste Maciel Soares (mc filhas)
— Virgina Alves dos Santos e família (mc filha Teresa)
— Adelino da Lage Maciel (mc filha Júlia)
— Teresa Gonçalves Pimenta 
— José Gonçalves Neiva, esposa, e família 
— António Pereira de Azevedo (mc filho Manuel)
— Manuel Gomes Pimenta e família
— Maria Conceicão Martins Fiúza, filhos, genros e netos
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Confraria do Santíssimo Sacramento
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— S. José
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Álvaro Catarino Santa Marinha e família
— Américo Rodrigues da Silva 
— Domingos Martins Pinheiro, pais e irmãos e Ma-

nuel Ferreira Alves, esposa, nora e neto
— Francisco Alves e esposa
— Maria Martins Pinheira (28)
— Miquelina Faria da Silva 
11h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento

Início do Lausperene Comemorativo
17h00 – igreja matriz de Esposende 

Procissão do Santíssimo Sacramento
19h00 – igreja matriz de Esposende
— S. José

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.

Dias 12 e 13  ....................................................Fão
Dia 25  ..................................... Apúlia e Rio Tinto
Dia 31  ....................................................  Vila Chã

— Manuel Alves Nogueira, filha Celeste, e Adelino 
Nogueira

— Manuel Carreira Martins e família
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Joaquim da Silva Barreiro, irmãs e cunhado
— Isaura Rosa Ferreira
21h00 – igreja matriz de Esposende
Vigília de oração pelas Vocações no Mês de Maria
Sexta-feira 10 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão
— 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Jose Azevedo dos Santos Portela, esposa e filho
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Armindo Catarino Santil e irmão Manuel
— Deolinda Gonçalves Alves Pereira
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Alves Pereira, esposa e filho António
— Manuel Fernandes Carreirinha
— Manuel Fernando Sá Lima
— Maria Manuela Torres Sobral Silva e marido
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
— Rosa Cruz Veiga
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Palmira Eiras)
— Arnaldo Fortes Lima e esposa
Sábado 11 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— Ana Alves Ferreira
— Balbina Ferreira Afonso
— Maria Amélia Alves Ferreira
16h45 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Nossa Senhora de Fátima
18h00 – igreja matriz de Fão
— Almas
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria do Rosário
— Grancinda de Sousa Priegue, marido, filho, neto, e 

familia (mc Berta Silva) 
— José Domingos Martins Vilas Boas
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Laura Barros Gomes Tomé (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— António da Costa Terra (30.º dia)
— Maria Natália Fonseca Pinheiro (1.º Aniv.º) 
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Alminhas da Casa Marques
— Nossa Senhora de Fátima
— Alvarina dos Santos Pereira e mãe
— Joaquim de Souza Bezerra e família
— Jorge Albino Fortunato Boaventura
— José Coutinho Torres, sogros, cunhados e nora

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


