
Páscoa: Papa fala da esperança cristã
Porque buscais o Vivente entre os mortos? As 

mulheres escutam a advertência dos anjos, que acres-
centam: «Lembrai-vos de como vos falou, quando 
ainda estava na Galileia» (Lc 24, 6). Aquelas mulheres 
tinham esquecido a esperança, porque não recordavam 
as palavras de Jesus, a chamada que lhes fez na Ga-
lileia. 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.

Irmãos e irmãs, volte-
mos à Galileia.

Recordando Jesus, as 
mulheres deixam o sepul-
cro. A Páscoa ensina-nos 
que o crente se detém 
pouco no cemitério, por-
que é chamado a caminhar 
ao encontro do Vivente. 
Perguntemo-nos: na minha 
vida, para onde caminho? 
Sucede às vezes que o 
nosso pensamento se dirija 
continua e exclusivamente 
para os nossos problemas, 
que nunca faltam, e vamos 
ter com o Senhor apenas 

para nos ajudar. Mas, deste modo, são as nossas neces-
sidades que nos orientam, não Jesus. E continuamos 
a buscar o Vivente entre os mortos. E quantas vezes, 
mesmo depois de ter encontrado o Senhor, voltamos 
entre os mortos, repassando intimamente saudades, 
remorsos, feridas e insatisfações, sem deixar que o Res-
suscitado nos transforme! Queridos irmãos e irmãs, na 
vida demos o lugar central ao Vivente. Peçamos a graça 
de não nos deixarmos levar pela corrente, pelo mar dos 
problemas; a graça de não nos estilhaçarmos contra as 
pedras do pecado e os rochedos da desconfiança e do 
medo. Procuremo-Lo a Ele, deixemo-nos ser procurados 
por Ele, procuremo-Lo em tudo e antes de tudo. E com 
Ele, ressuscitaremos.

Homilia do Papa Francisco, Basílica Vaticana
Sábado Santo, 20/04/2019

5.º Domingo da Páscoa
1.ª Leit. – Act 14, 21b-27;
Salmo – Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab;
2.ª Leit. – Ap 21, 1-5a;
Evangelho – Jo 13, 31-33a. 34-35.

O tema fundamental da liturgia deste Domingo é 
o do amor: O que identifica os seguidores de Jesus é a 
capacidade de amar até ao dom total da vida.

Na primeira leitura apresenta-se a vida dessas co-
munidades cristãs chamadas a viver no amor. No meio 
das vicissitudes e das crises, são comunidades fraternas, 
onde os irmãos se ajudam, se fortalecem uns aos outros 
nas dificuldades, se amam e dão testemunho do amor 
de Deus. É esse projecto que motiva Paulo e Barnabé e 
é essa proposta que eles levam, com a generosidade de 
quem ama, aos confins da Ásia Menor.

A segunda leitura apresenta-nos a meta final para 
onde caminhamos: o novo céu e a nova terra, a realização 
da utopia, o rosto final dessa comunidade de chamados 
a viver no amor.

No Evangelho, Jesus despede-se dos seus discípulos 
e deixa-lhes em testamento o “mandamento novo”: 
“amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”. É nessa 
entrega radical da vida que se cumpre a vocação cristã 
e que se dá testemunho no mundo do amor materno e 
paterno de Deus.

Não tenhamos medo, não desanimemos nem nos 
escandalizemos: o Senhor está connosco e ama-nos, 
porque somos o seu rebanho, as suas ovelhas, a sua 
Igreja. Se agora vivemos entre tribulações e desafios, 
a nossa esperança é firmemente alicerçada em Cristo; 
n’Ele, venceremos, n’Ele, a Igreja nossa Mãe, um dia, 
triunfará, totalmente glorificada e tendo no seu regaço 
materno toda a humanidade.

A Igreja, totalmente renovada pela graça de Cristo, 
totalmente Esposa, numa eterna aliança de amor, reali-
zada na Páscoa e consumada no fim dos tempos será “a 
morada de Deus com os homens. Deus habitará com os 
homens: eles serão o seu povo e o próprio Deus, no meio 
deles, será o seu Deus”. Olhemos uns para os outros.
Somos a cara da Igreja, o cheiro da Igreja, a fisionomia da 
Igreja, a fraqueza e a força, a fidelidade e a infidelidade, a 
glória e a vergonha da Igreja. Vivamos profundamente a 
nossa vida de Igreja; é o único modo de ser cristão como 
Cristo sonhou. Soframos as dores e desafios da Igreja 
agora, para sermos participantes da vitória que Cristo 
dará à Igreja na glória.

Nesta semana, vamos fazer-nos pobres de espírito, 
abrindo-nos ao amor aos outros. Para isso, vamos viver a 
pobreza nas palavras, nos gestos e nas atitudes, para que 
Deus seja glorificado em nós e no amor que concedemos 
aos outros. Para que a nossa pobreza seja enriquecida por 
Deus, somos chamados a ler e refletir, ao longo de toda 
a semana, nos números 67-70 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

Festas da Catequese
No início do Ano Pastoral foi apresentado um ca-

lendário para as Festas da Catequese onde se apontava 
o fim de semana em que seriam celebradas. Nunca se 
marcou nenhum dia concreto para qualquer paróquia, 
tendo em conta os constrangimentos que possam surgir 
no decorrer do ano. É perante esses constrangimentos 
que, mais próximos da data prevista, procuramos de-
cidir da melhor maneira, sempre em diálogo com os 
catequistas e, através deles, com as famílias, procuran-
do sempre o melhor para cada paróquia.

Assim, e tendo em conta algumas limitações que 
surgiram, apresentamos o horário para a celebração da 
Festa do Pai Nosso:

Sábado, dia 1, às 18h00, na igreja matriz de Fão, 
para as paróquias de Esposende, Fão e Vila Chã:

Domingo, dia 2, às 09h00, na igeja paroquial de 
Fonte Boa, para as paróquias de Fonte Boa e Rio 
Tinto.

Domingo, dia 2, às 10h30, na igeja matriz de 
Apúlia, para a paróquia de Apúlia.

Nada impede que, por razões válidas, possam ce-
lebrar em qualquer uma destas paróquias, que não na 
própria. Para o efeito devem contactar os párocos até 
ao dia 26 deste mês.

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.

Alminhas da Senhora da Caridade (Apúlia)
Foi entregue à Fábrica da Igreja de S. Miguel de 

Apúlia a quantia de 862,00 € (oitocentos e sessenta e dois 
euros) das esmolas das Alminhas da Senhora da Caridade,

 
Inscrições no JI de Vila Chã

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

Estamos ao dispor para acolher as crianças da nossa 
terra e as das terras vizinhas.

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).

Espetáculo Solidário (Fonte Boa)
No próximo dia 02 de Junho (domingo) pelas 15h30 

decorrerá uma tarde solidária de Teatro e Música no 
Centro Paroquial organizada pelo Centro Social e Pa-
roquial de Fonte Boa, com vista a angariação de fundos 
para a instituição. 

Convida-se toda a população a adquirir os bilhetes de 
entrada e a tomar parte nesta tarde de animação e convívio. 



19h00 – igreja matriz de Fão
— Cândida Reis Graça
— Joaquim Cubelo esposa e filhos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Avelino Miranda Figueiredo
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
— Teresa Martins Ferreira e família
20h00 – igreja matriz de Apúlia
— S. Sebastião, S. Amaro e S. Bento (mc Angelina)
— António Gomes Enes, esposa e filhos
— Carlos da Ponte Fernandes Faria e família
— Circulina Fernandes Faria Torres, marido e irmã 

Esperança
— Elisa Carvalho Machado
— Elvira Ribeiro Sampaio e marido
— Emília Fernandes Dias Hipólito e irmã Eugénia
— Lauro António Barros
— Manuel Alves da Quinta Junior, esposa e Anselmo 

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

e sogros
— Maria Otilia Faria de Carvalho (mc Legião de Maria)
— Maria Torres Gonçalves Marcos e marido
— Olinda de Oliveira Ribeiro, marido, filho, genro, 

pais e sogros
— Olindina Martins Catarino, marido e pais
— Padre Lima
— Zacarias Martins Cardoso
— Zacarias Souto Morim Angeira e Manuel Alberto 

Fernandes Martins
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino
— Aurora de Campos Paturro e marido
— Brialinda Santa Marinha Valente, João Diogo Va-

lente da Costa e avós
— Deolinda dos Santos Barbosa
— Felismina Santa Marinha Valente
— José Tomás Faria Azevedo, pais e sogros
— Manuel Azevedo Barros, esposa, pais e sogros
— Manuel de Sousa Conceição Laranjeira
— Manuel Pinheiro Rodrigues, pais e sogros
— Maria Carolina Azevedo da Venda
— Maria Mariz da Cruz
— Marieta Azevedo Carreira e marido
Quinta-feira  23 de maio
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Aurélio Ribeiro da Silva Couto
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— Maria Celina Fernandes Ribeiro e marido
— Maria dos Anjos Baptista Dias
— Nelson Mendanha e avós maternos
— Violante Nogueira Dias e Paulino Eiras Ribeiro
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Albertina Gonçalves Branco, marido e filho 
— Albino Gonçalves Penteado
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros 
— Almas do Purgatório
— Aurélio Ferreira Pires, pais e sogros 

Segunda        20 de maio
16h30 – igreja Matriz de Esposende 
— Intenção Particular
— António Alves da Cruz
— José Inácio Miranda Ferreira e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros
19h15 – igreja do Bom Jesus (Fão)
— Alice da Silva Ferreira (mc Irmandade)
— Cândida fernandes Gaifém (mc Irmandade)
— Carlos Morais da Benta (mc Irmandade)
— Maria Cardoso do Paço (mc Irmandade)
— Maria Gomes Lavandeira (mc Irmandade)
— Albina Barros Peixoto, marido e filho, e Albino 

Pedrosa Campos
— Arlindo Lopes Cardoso, esposa e filhos
— Maria de Lurdes Lopes Gaifém
20h00 – Capela de Nossa Senhora do Amparo (Apúlia)
— António Miranda Domingues, sogro e filho
— Bernardina Rodrigues Leite
— Jaime Gomes Ferreira Martins e genro
— João Batista Loureiro Alves
— João dos Santos Pereira
— Joaquim Martins da Silva, esposa e família
— Manuel Lopes Veloso, esposa e família
— Manuel Moreira Carvalho e pais
— Manuel Vilas Boas Faria, pais e avôs
— Maria Lopes Fernandes Leite
— Octávio João Miranda Vilas Boas Rei e pai
Terça-feira  21 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Santa Rita
— Anselmo Novo
— António Gomes da Silva Torres e família
— Maria da Silva Duarte e família
— Maria Angelina Pereira da Lage e filho João Pedro
— Maria José Viana da Silva Pinto
19h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— António Bento Queirós 
— António do Bento Pires 
— David da Silva Sampaio 
— Emília Gonçalves da Silva, neto e família 
— José da Silva Couto e esposa
— Maria Alice Afonso, pais, cuhado e família
— Maria Boaventura Pires, marido e filha 
— P.e António Ferreira Afonso, P.e José Pires Afonso 

e família
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Maria Celeste Maciel Soares, e irmão Albino Ma-

ciel Soares (mc irmã Maria Celeste)
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Albertina Pinto Ribeiro e marido
— José Manuel Azevedo Cachada e família
— Laura Gomes Barbosa, filhos, genro e neta
— Maria Celeste de Oliveira, mãe e tia
Quarta-feira 22 de maio
16h30 – igreja da Misericórdia de Esposende 
— Irmãos da Santa Casa da Misericórdia
— Intenção Particular
— João Rodrigues Vilarinho e família
— Maria José Ferreira de Oliveira, pais e sogros

— Irmãos da Confraria de Nossa Senhora do Rosário
— Albino Ferreira da Silva e esposa (mc filha Graça)
— António Pereira de Azvedo e família
— José Domingos Martins Vilas Boas
— Maria Celeste Pereira Azevedo e marido (mc filha Aida)
19h15 – igreja matriz de Apúlia
— Manuel Batista de Oliveira (1.º Aniv.º)
— Maria Valentim da Silva (1.º Aniv.º)
19h15 – igreja matriz de Esposende
— Maria Madalena Beirão Faria Lamela da Silva 

Lopes (1.º Aniv.º)
— Mons. Manuel Baptista de Sousa e escuteiros falecidos
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— António Martins de Matos, pais e irmã e Marcelino 

Lima Neves, pai e irmã
— José Rei Pedra Meira
— Mário Ferreira Morgado e familia
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
— Teresa Martins Alves Felgueiras, pais, irmãos e 

Dalila Martins Ferreira Morgado e irmãs 
21h30 – Paróquia de Apúlia

Procissão de Velas
21h30 – Paróquia de Rio Tinto
Procissão de Velas, seguida da eucaristia em honra de
— Nossa Senhora de Fátima
Domingo           26 de maio
08h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— Irmãos da Confraria das Almas
08h00 – igreja paroquial de Vila Chã
— Paroquianos
09h00 – igreja paroquial de Gemeses
— Paroquianos
— Alminhas de Soutelo
— Adelino da Lage Maciel, António da Lage Maciel, 

e António Pereira de Azevedo
— Baltazar Branco de Matos
— Domingos Alves dos Santos e familia (mc tia Teresa)
09h15 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Irmãos Confraria das Almas
09h30 – igreja matriz de Esposende
— Ação de Graças pelo Agrupamento 301 do CNE,  

de Esposende
10h30 – igreja matriz de Apúlia
— Paroquianos
10h30 – igreja paroquial de Gandra 
— Paroquianos
— Adelino Morgado Portela e pai
— António Ferreira Alves, esposa e genro
— Avelino Gonçalves Pereira
— Domingos Vilas Boas, esposa e filhos
— José Martins Ferreira de Oliveira, esposa e família
— Manuel Martins  Afonso, esposa, filhos e família
— Maria Martins Pinheira (29)
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros 
11h00 – igreja matriz de Fão
— Paroquianos
12h00 – igreja matriz de Esposende
— Paroquianos
19h00 – igreja matriz de Esposende
— Santa Maria dos Anjos

— Balbina Ferreira Afonso
— Fernando Bento Queirós, sogros e cunhado 
— Horácio da Silva Couto e filhos 
— Laurinda de Jesus Monteiro e familia 
— Laurinda Pires Afonso Nascimento
— Manuel de Jesus da Silva 
— Manuel Gonçalves Branco, esposa e sogra 
— Olívia Ramos Dias, marido e família 
— Olívia Rossas Fernandes e família 
— P.e Manuel Ferreira da Torre e pais 
— Rosa Barbosa Brás de Sá, pais e irmã
— Rosa de Abreu Baltazar, pais, sogros e neto 
19h30 – igreja paroquial de Gemeses
— António José Oliveira dos Santos
20h00 – igreja paroquial de Rio Tinto
— André José Fernandes e família
— Carlos da Silva Vieira de Sousa, esposa e família
— José da Silva Cardoso, esposa e família
— Manuel da Silva Félix
— Maximino de Matos, Teresa Félix e Maria Rosa da Cruz
— Teresa da Silva Barreira, marido e irmãos
Sexta-feira 24 de maio
16h30 – igreja matriz de Esposende
— Intenção Particular
— Maria dos Anjos Batista Dias
19h00 – igreja matriz de Fão
— João Miranda de Jesus Ferreira e pais
— José Salvador Graça da Silva
— Manuel Basto, esposa e Carolina Pedrosa
19h30 – igreja paroquial de Gandra
— Rosa Gonçalves Pereira do Vale, pais e sogros
20h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Fernandes Catarino, pais e sogros
— Abílio Neves Catarino
— Joaquim Mariz da Cruz
— Júlia Maciel de Sousa
— Manuel Catarino Inês
— Manuel Fernandes Carreirinha e sogros
— Ramiro Vilas Boas Cruz (mc filha Carmélia)
20h00 – capela de Nossa Senhora da Guia (Apúlia)
— Nossa Senhora da Guia
— Adolfo Moreira Silva, pais, sogros, irmãs e cunhados
— Manuel Barros dos Santos e Virginia Alves dos 

Santos
— Maria Aurélia Pires do Monte Queiroz e Manuel 

Baptista Cerqueira
— Maria Irene Costa da Silva
— Rosa Lima 
Sábado 25 de maio 
16h45 – igreja paroquial de Vila Chã
— Irmãos da Confraria das Almas
— Maria Amélia Alves Ferreira (30.º Dia)
18h00 – igreja matriz de Fão
— Nossa Senhora de Fátima
18h00 – igreja paroquial de Fonte Boa
— Almas (mc Confraria das Almas)
— Abílio Neves Catarino (30.º dia)
18h30 – igreja paroquial de Gemeses
— Irmãos da Confraria das Almas

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
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