
Páscoa: Papa fala da esperança cristã
Deus pede-nos para olharmos a vida como a contem-

pla Ele, que em cada um de nós sempre vê um núcleo 
incancelável de beleza. No pecado, vê filhos carecidos 
de ser levantados; na morte, irmãos carecidos de ressus-
citar; na desolação, corações carecidos de consolação. 
Por isso, não temas! O Senhor ama esta tua vida, mesmo 
quando tens medo de a olhar de frente e tomar a sério. 
Na Páscoa, mostra-te quanto a ama. Ama-a a ponto de 
a atravessar toda, experimentar a angústia, o abandono, 
a morte e a mansão dos mortos para de lá sair vitorioso 
e dizer-te: «Não estás sozinho, confia em Mim!» 

Jesus é especialista em transformar as nossas mortes 
em vida, os nossos lamentos em dança (cf. Sal 30, 12). 
Com Ele, podemos realizar também nós a Páscoa, isto 
é, a passagem: passagem do fechamento à comunhão, 
da desolação ao conforto, do medo à confiança. Não 
fiquemos a olhar para o chão amedrontados, fixemos 
Jesus ressuscitado: o seu olhar infunde-nos esperança, 
porque nos diz que somos sempre amados e que, não 

obstante tudo o que pos-
samos combinar, o amor 
d’Ele não muda. Esta é 
a certeza não negociável 
da vida: o seu amor não 
muda. Perguntemo-nos: 
Na vida, para onde olho? 
Contemplo ambientes 
sepulcrais ou procuro o 
Vivente?

Porque buscais o Vi-
vente entre os mortos? 
As mulheres escutam a 
advertência dos anjos, que 
acrescentam: «Lembrai-
vos de como vos falou, 
quando ainda estava na 
Galileia» (Lc 24, 6). Aque-

las mulheres tinham esquecido a esperança, porque 
não recordavam as palavras de Jesus, a chamada que 
lhes fez na Galileia. Perdida a memória viva de Jesus, 
ficam a olhar o sepulcro. 

A fé precisa de voltar à Galileia, reavivar o primeiro 
amor com Jesus, a sua chamada: precisa de O recordar, 
ou seja – literalmente –, de voltar com o coração para 
Ele. Voltar a um amor vivo para com o Senhor é essen-
cial; caso contrário, tem-se uma fé de museu, não a fé 
pascal. Mas Jesus não é um personagem do passado, 
é uma Pessoa vivente hoje; não Se conhece nos livros 
de história, encontra-Se na vida. Hoje, repassemos na 
memória o momento em que Jesus nos chamou, quando 
venceu as nossas trevas, resistências, pecados, como 
nos tocou o coração com a sua Palavra.

4.º Domingo da Páscoa
Dia Mundial de Oração pelas Vocações

1.ª Leit. – Act 13, 14. 43-52;
Salmo – Sal 99, 2. 3. 5;
2.ª Leit. – Ap 7, 9. 14b-17;
Evangelho – Jo 10, 27-30.

O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo 
do Bom Pastor”, pois todos os anos a liturgia propõe um 
trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual 
Jesus é apresentado como Bom Pastor. É, portanto, este 
o tema central que a Palavra de Deus hoje nos propõe.

O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, 
cuja missão é trazer a vida plena às ovelhas do seu reba-
nho; as ovelhas, por sua vez, são convidadas a escutar 
o Pastor, a acolher a sua proposta e a segui-lo. É dessa 
forma que encontrarão a vida em plenitude.

A primeira leitura propõe-nos duas atitudes di-
ferentes diante da proposta que o Pastor (Cristo) nos 
apresenta. De um lado, estão essas “ovelhas” cheias de 
autosuficiência, satisfeitas e comodamente instaladas nas 
suas certezas; de outro, estão outras ovelhas, permanen-
temente atentas à voz do Pastor, que estão dispostas a 
arriscar segui-lo até às pastagens da vida abundante. É 
esta última atitude que nos é proposta.

A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho 
que seguiu Jesus, o Bom Pastor: a vida total, de felicidade 
sem fim. É bela e consoladora a visão que o Apocalipse 
nos proporciona: uma multidão imensa de todos os povos 
e nações vestida do branco da imortalidade, da glória, da 
vida divina, tendo nas mãos palmas de vitória no com-
bate por Cristo... Que bela visão: são os santos nos céus, 
aqueles dentre nossos irmãos que nesta vida combateram 
o combate da vida, que foram fieis à graça do Batismo e 
agora, chegados do combate terminado, estão diante do 
trono do Pai na glória do Cordeiro imolado e ressuscitado. 
Esta é a nossa vocação, este é o fim do nosso caminho, 
este é o destino a que somos chamados: agora o combate, 
depois a vitória; agora as duras lutas da vida, sustentando 
o nome de Jesus, depois, a palma da vitória, a graça de 
ser eternamente abrigado na tenda do coração do Pai e 
aí, consolados pelo Espírito que Jesus nos deu e que nos 
glorificará para sempre, nunca mais ter fome ou sede, 
nunca mais chorar, nunca mais sentir o calor ardente. 
Este é o consolo supremo, o céu a que tanto aspiramos.

Na conclusão desta Semana de Oração pelas Voca-
ções, rezemos pelos que consagram a sua vida a Deus 
a agradeçamos a sua entrega autêntica, perante todas as 
adversidades. Para que esta autenticidade incarne tam-
bém em nós, somos chamados a continuar a rezar pelas 
vocações, bem como a ler e refletir, ao longo de toda a 
semana, nos números 90-94 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

Lausperene em Esposende
À semalhança dos anos anteriores, durante esta IV 

Semana da Páscoa teremos o nosso Lauspere Come-
morativo, com a adoração a começar com a Eucaristia 
às 16h30 e a encerrar às 21h00 com a Mês de Maria.

Passeio/convívio ao Douro (Fonte Boa)
A Comissao de Festas de São Sebastião está a organi-

zar um passeio à zona do Douro, a decorrer no próximo 
dia 25 de maio. As inscrições devem ser feitas na sede 
da Junta de Freguesia ou com os elementos da comissão 
até dia 20 de maio.

Festa dos Santos Populares
À semelhança dos anos transatos, o Município de 

Esposende, em parceria com as Instituições Particulares 
de Solidariedade Social e Juntas de Freguesias, no âmbito 
do Programa “Dar vida aos anos” vai promover a Festa 
dos Santos Populares, no o próximo dia 7 de junho,

As inscrições serão efetuadas até ao dia 17 de maio, 
na sede da Junta de Freguesia, com a apresentação do 
Bilhete de Identidade e NIF ou Cartão de Cidadão.

 
Inscrições no JI de Vila Chã

Estão a decorrer as inscrições para o próximo ano 
letivo no Jardim-de-Infância do Centro Social e Paro-
quial da Vila Chã.. 

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.



19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Celebração do Mês de Maria
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— Almas (mc Lurdes Lima)
— Angelina Barros Gonçalves Real, marido e genro
— Anselmo Carlos Fonseca Pedrinha e Aurélio Alves 

Martins Cepa
— Carlos da Ponte Fernandes Faria e família
— Carlos Eiras Gomes Torres e família
— Delfim Barros Gonçalves Real e sogros
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emília Hipólito Dias, marido, pais e irmão
— Maria Adelaide Reina dos Santo filhos Oscar Ale-

xandre e Laurindo Fernando
— Maria Auxilia Moreira Domingues e Joaquim Fon-

tão e genros
— Maria Conceição Almeida 
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Rosa Gonçalves da Costa
— Rosa Lima
— Vitor Miguel Silva Miranda, Angelina Ribeiro e 

Jaime Manuel
— Zacarias Martins Cardoso
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes da Fonte
— Abílio Neves Catarino
— Américo Gomes de Baixo
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Deolinda Gomes Catarino e marido
— Emília Fernandes Gaifém e marido
— Felismina Santa Marinha Valente
— Lúcia Sá Escrivães
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Maria Ribeiro da Cruz e marido
Quinta-feira  16 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Augusto da Silva Fernandes e esposa
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Adelaide Abreu Baltazar, pais e sogros 
— Albino Gonçalves Penteado e filho
— António Jorge Miranda Pires e família
— Balbina Ferrreira Afonso
— Carlos Alberto Gonçalves Branco e avós
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Laurinda de Jesus Monteiro e família
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filhos 
— Manuel Alves de Sá Vicente, esposa, filho e família
— Maria Barbosa
— Maria Celeste Pires e família
— Olívia Rossas Fernandes e família
— Paulo César Monteiro de Sá, avós e tias
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais sogros e neto
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Celebração do Mês de Maria

Segunda        13 de maio
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Santíssimo Sacramento
— Nossa Senhora de Fátima
— Manuel Eiras Afonso, sogros e pais
— Rosalina Fernandes Barbosa
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelina Faria Briote e marido
— Ana Fernandes do Padre e marido
— António Miranda Domingues e tias
— Belmiro Fernando Lousada e família
— Bernardina Rodrigues Leite
— Joaquim Fontão Pereira e esposa
— Laura Barros Gomes Tomé
— Manuel Martins Rei e esposa
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Nossa Senhora de Fátima
— Adelino Torres do Monte
— Júlia Lopes Gaifém
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
— Paula Cristina Laranjeira Reis
Terça-feira  14 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Adélio Rodrigues Pereira
— António Gomes da Silva Torres e família 
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albino da Silva Baltazar, pais e cunhado
— Ana Marques da Silva, marido e filho
— António Bento Queirós
— António do Bento Pires
— Augusto Rafael Couto Costa 
— Juca Araújo Vieira, filho, sogra e avós
— Manuel da Silva Sá
— Maria Alice Afonso, pais, cunhado e família 
— Maria Augusta Marques da Silva e pais 
— Maria Boaventura Pires, marido e filha
— Maria da Conceição da Silva e família
— Olívia Barbosa, marido, pais e irmã
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto
— Rosa Ramos Afonso e maridor
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Celebração do Mês de Maria
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Brazelina de Oliveira
— Delfim da Cruz Martins, pais, irmãos e sogros
— Maria da Silva Vieira de Sousa e Joaquim Moreira 

Barros
— Maria Ferreira Gomes, Arménio José, genros, nora 

e Manuel Fernandes Carreirinha
Quarta-feira 15 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende 
— Santíssimo Sacramento
— Nossa Senhora das Dores
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ana Faria de Carvalho
— Isaltino Pedrosa Viana, esposa e filho
— Júlia Alves Lopes, marido, filhos e Mathias

— José Diogo Alves Ferreira Ermida (mc pessoa amiga)
— José Domingos Martins Vilas Boas
19h15 – igreja matriz de Apúlia

Promessas das Guias de Portugal
— Artur de Carvalho Vilas Boas (30.º dia)
— Carlos Gonçalves Coelho (30.º dia)
— Manuel Alves Carreira (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende

Encerramento do Lausperene
— Santíssimo Sacramento
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima, Pasto-

rinhos e Teresa Martins Alves Felgueiras e família 
— Adelino Martins Ferreira  de Oliveira
— Avelino Miranda Figueiredo
— Delfino Machado Ribeiro, esposa, pais e genro
— Manuel Ramos dos Santos e António Sá Pereira 

Lomba e família
— Maria Rosa Sá Pereira Portela
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
Domingo           19 de maio
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto

20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Arminda Mendonça Machado, António da Ponte e 

Silva e mãe
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— Joaquina de Jesus Miranda, marido, filhos, noras e 

netos
— Ludovina Lopes de Miranda, marido e seus pais
Sexta-feira 17 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Santíssimo Sacramento
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes e Sag. Cor. de Jesus
19h00 – igreja matriz de Fão
— Ação de Graças 50 anos de casamento
— Ludovina Mendanha
— Maria Augusta Pires Morais
— Raimundo Rolo Pereira
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Celebração do Mês de Maria
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Abílio Neves Catarino
— Aurélia Linhares de Campos
— Cândido Pereira Dias Vinha e família
— Joaquim Mariz da Cruz
— Joaquim Sá Fernandes
— Manuel Faria Cruz, pais e sogros
— Manuel Moreira da Venda (mc irmã Alice de Esposende)
— Maria Adelaide da Vinha Pontes 
— Maria Auxília Pontes de Carvalho e irmão
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Almas (mc Palmira Eiras)
— José Fernandes Vendeiro, esposa e  Emília Ribeiro 

da Silva
— Manuel Gomes da Silva e filho 
— Maria Irene Costa da Silva
— Silvina Maciel da Silva e marido, Joaquim Gomes 

Martins e familiares
Sábado 18 de maio 

Peregrinação das Crianças ao Sameiro
09h00 – igreja matriz de Esposende

 Exposição do Santíssimo Sacramento
12h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Marinheiros do concelho de Esposende
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
— Maria Gomes Crisóstimo (1.º aniv.)
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas
— Irmãos da Confraria de Santo António
— Angelino Ferreira Barroselas (mc Conf. Sr.ª do Rosário)
— António Miranda da Silva
— Domingos Costa Dias (mc Ana M.ª Rodrigues)

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

XVIII 
Peregrinação

Arciprestal
à  Senhora

da Guia

19 de maio de 2019
06h30 – Saída dos Peregrinos a pé da Igreja Paroquial 

de Fonte Boa, passando na barca entre Fonte 
Boa e Gemeses.

09h00 – Concentração de todas as paróquias no Adro e 
Avenida da Igreja de Belinho. 

09h30 – Início da caminhada em direção à Capela da 
Senhora da Guia. À chegada será celebrada 
a Eucaristia, este ano presidida por D. Jorge 
Ferreira da Costa Ortiga, Arcebispo de Braga.

19h00 – igreja matriz de Esposende
— Nossa Senhora da Guia


